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Sammandrag och nyckelord 

Grammatikens betydelse har tonats ned i såväl bedömningen av andraspråkstalarens 

färdigheter som i undervisningen. Forskning har visat att detta kan leda till att inläraren 

fastnar på en alltför rudimentär språklig nivå. Inom forskningen har det varit en etablerad 

uppfattning att smågruppssamtalet gynnar språklig utveckling. Invändningar har dock rests 

utifrån att sambandet inte är empiriskt belagt. I uppsatsen prövas detta samband genom 

analyser av samtal som har eliciterats med hjälp dictoglossövningar i en gymnasieklass med 

nyanlända elever. En kvantitativ analys gav inte något stöd för att interaktion mellan inlärare 

leder till en högre språklig medvetenhet. Därefter genomfördes en kvalitativ analys som 

visade att smågruppssamtal under vissa omständigheter kan antas främja grammatisk 

medvetenhet. 
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1 Inledning 
 

Grammatikkunskapernas betydelse för andraspråkstalarens färdighet har tonats ned under de 

senaste decennierna. Vid bedömningar av den muntliga språkfärdigheten flyttade Bachman 

& Palmers (1996) modell för kommunikativ språkförmåga fokus till andra kommunikativa 

aspekter (Eklund Heinonen 2008:61). I undervisningen lades tonvikten på ett intressant 

innehåll, samtidigt som värdet av den traditionella grammatikundervisningens tragglande av 

regler ifrågasattes. Forskning har dock uppmärksammat att en undervisning som främst 

bygger på innehåll och kommunikation kan leda till att inlärarens språkutveckling stannar 

på en rudimentär nivå (Lindberg & Skeppstedt 2000:201). Grammatisk förmåga har även 

visat sig påverka andraspråkstalares testresultat vid bedömningar av den muntliga 

språkfärdigheten (Eklund Heinonen 2008:61). Frågan är hur grammatiken blir ett verktyg 

för att uttrycka tankar istället för en uppsättning regler som enbart tragglas och 

reproduceras?  

     Genom Kristina Askers ”Grammatik i grupp” (2002) blev jag bekant med den 

australiensiska andraspråksforskaren Ruth Wajnrybs så kallade dictogloss-metod. Wajnryb 

konstruerade övningen just för att möta en elev som behöver grammatisk kunskap för att 

kunna uttrycka det hen vill få sagt, det vill säga som är i färd med att skapa mening. 

Övningen går ut på att inlärarna genom kollektivt arbete rekonstruerar en uppläst text och 

därigenom kan uppmuntras att tala om grammatik. På så sätt ger läraren eleven en möjlighet 

att själv upptäcka kunskapsluckor, vilket skapar ett behov och därmed motivation att lära in 

en grammatisk konstruktion (Wajnryb 1990:14-15). I klassrummet är det inte längre läraren 

som enväldigt bestämmer vad eleverna behöver arbeta med på lektionerna (Wajnryb 

1990:15). 

     Såväl svensk som internationell forskning har visat att smågruppssamtal ger inläraren 

möjligheter att utveckla sina språkliga färdigheter (Axelsson 2013:557). I min uppsats vill jag 

pröva detta samband och undersöka om dictogloss-metoden kan vara en väg mot 

meningsskapande grammatikundervisning. 

 

1.1 Syfte 

Mitt syfte är att undersöka om smågruppssamtal får andraspråksinlärare att medvetet 

reflektera över sitt utflöde. Jag har inspirerats av andraspråksforskaren Merrill Swain som har  
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använt Ruth Wajnrybs dictogloss för att ge informanterna i sin forskning en möjlighet att tala 

om språket, med hjälp av metaspråk.  

En hypotes är att informanterna med tiden utvecklar sin förmåga att reflektera om övningen 

upprepas. För att pröva hypotesen jämför jag förekomsten av reflekterande episoder i två 

gruppsamtal som genomfördes med en månads mellanrum. 

      En kvantitativ jämförelse visar inte hur informanterna talar om målspråket eller vilken 

grad av språklig medvetenhet deras argument rymmer. Jag har därför även gjort en kvalitativ 

analys av de episoder där informanterna explicit använder ett metalingvistiskt språk. Här är 

metoden induktiv och utgår förutsättningslöst från de data som de inspelade samtalen 

innehåller. 

Frågorna jag ställer är: 

Utvecklas informanternas grammatiska medvetenhet så som det framgår i samtalen vad gäller 

omfattningen av reflekterande episoder? 

Hur utvecklas graden av grammatisk medvetenhet i dessa episoder? 

Lyckas informanterna under gruppsamtalet vidga språkfärdigheten så att de tillsammans hittar 

formuleringar som de inte kunde uttrycka på egen hand? 

 

1.2 Disposition 

I en inledande teorigenomgång, kapitel 2,  är fokus det genomslag som betydelsen av 

interaktion har fått inom forskningen, samt de teorier där inlärning sägs ske endast i 

meningsskapande sammanhang. Därefter presenteras kort olika studier där dictogloss har 

använts för att visa ovan nämnda samband. Jag har valt att presentera och samtidigt diskutera 

metoden i kapitel 3. Resultaten redogörs tillsammans med en kortfattad analys i kapitel 4. I 

kapitel 5 tar jag endast upp de metodproblem som kan ha påverkat utfallet i min 

undersökning, samt gör en analys av de resultat som är av vikt för uppsatsens syfte. Här förs 

även en diskussion om möjliga förklaringar. 
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2 Teoretisk bakgrund 

Sedan 1990-talet har en sociokulturellt inspirerad andraspråksforskning vuxit fram, vilken har 

sin utgångspunkt i den ryske psykologen Lev Vygotskijs teori om att språkinlärning sker i 

samspel med andra individer som behärskar språket. Avståndet mellan det som inläraren 

presterar på egen hand och det som utförs i samarbete med andra beskriver Vygotskij, som 

den närmaste utvecklingszonen (the zone of proximal development). Inom denna zon kan 

inläraren utvidga sin befintliga färdighet (Hammarberg 2013:64). Avgörande för 

vidareutveckling är stöd från en målspråkstalare. Denna interaktion mellan nybörjare och 

expert kallar Vygotskij mediering, oftare använt är dock begreppet stöttning (Lindberg 

2013:494). 

     Såväl internationell som svensk forskning har visat att även interaktion mellan 

andraspråkstalare är gynnsamt, och att möjligheten att få förhandla och uttrycka sig i 

smågruppssamtal främjar utvecklingen av målspråket (Axelsson 2013:557). 

Andraspråksforskaren Richard Donato ser inläraren som en egen källa till kunskap i en social 

kontext, ”i interaktionen är de både individuella noviser och kollektiva experter” (citat ur 

Sellgren 2011:12). Interaktion är även centralt för de inlärningsteorier som betonar vikten av 

en medveten kognitiv process där inläraren reflekterar över sitt utflöde (Donato, 1994:38). 

Framförallt den tidiga interaktionella forskningen har ofta baserats på Michael Longs 

interaktionshypotes enligt vilken inläraren tar emot kunskap, inflöde, och sedan producerar ett 

eget utflöde. Centralt i processen är att inläraren genom interaktion signalerar bristande 

förståelse och att kunskapsinflödet då anpassas till andraspråkstalarens nivå vilket gör 

inlärning möjligt (Lindberg 2013:485-486). 

     Många forskare hävdar att inlärning främst sker då inläraren är inbegripen i att försöka 

skapa mening (Lindberg & Skeppstedt 2000:202). Stöd för denna uppfattning har hämtats 

bland annat från den inom andraspråksforskningen inflytelserike M.A.K. Hallidays syn på 

språket som den främsta betydelseskapande resursen (Sellgren 2011:11). 

     På 1990-talet bedrev Merrill Swain forskning som utgick från ovan nämnda teorier. Swain 

kritiserade traditionell grammatikundervisning, som hon ansåg bedrevs utan kontext, där 

regler övades och lärdes in utantill. Hennes arbete utgick även från ett ifrågasättande av den 

undervisning där inläraren får ta emot ett rikt inflöde av målspråket och därefter kommunicera 

i syfte att främst förmedla ett innehåll (Swain 1998:65). Om inlärningen ska leda till en 

målspråksnivå måste andraspråkstalaren få fördjupa sin medvetenhet, om den relation som  

                                                                            6 



finns mellan vad hen vill uttrycka och målspråkets regler, i ett sammanhang som går ut på att  

skapa mening. Den optimala förutsättningen för inlärning uppstår då andraspråkstalaren 

upptäcker en kunskapslucka som utgör ett hinder för att säga eller skriva något med exakt den 

betydelse som avses (Swain 1998:66-67). Inlärning sker, enligt Swain, endast då 

andraspråkstalaren pressas att uttrycka sig så exakt som möjligt (Lindberg 2013:490). 

Upptäckten av kunskapsbrist utlöser en kognitiv process där inläraren bearbetar implicita 

språkresurser eller blir mottaglig för ny kunskap (Swain 1998:66-67). Interaktion är helt 

avgörande i nästa steg då inläraren formulerar och prövar hypoteser, en process som kräver 

omedelbar återkoppling eller respons (Swain 1998:68). I ett grupparbete kan det ske genom 

att en annan elev korrigerar, ifrågasätter, utvidgar eller omformulerar yttrandet (Lindberg, 

2013:489), och då läraren sedan i helklass korrigerar och utvecklar gruppens arbete.  

     Smågruppssamtalens gynnsamma effekt för andraspråksutvecklingen har diskuterats 

utifrån flera aspekter. Lindberg, som själv har gjort studier utifrån antagandet att 

smågruppsamtal främjar språkinlärning, påtalar att sambandet är bristfälligt belagt (Lindberg 

2005:55-56). Andraspråksforskaren Guy Ashton menar dessutom att felaktiga hypoteser kan 

befästas (Lindberg 2005:54). 

     Värdet av de forskningsresultat som styrker smågruppsamtalets effekter har även 

ifrågasatts därför att undersökningarna bygger på samtal som arrangerats för 

forskningsändamål. När den brittiska forskaren Pauline Foster gjorde undersökningar under 

undervisning var det endast enstaka deltagare som tog initiativ till reflekterande samtal, 

medan det stora flertalet inte deltog alls (Lindberg 2005:56). Även andraspråksforskaren 

Neomy Storch sätter erfarenheter från egen praktik av grupparbete mot det stöd som finns 

inom forskningen. Som lärare har hon mött ett motstånd från inlärare som hellre vill lösa 

uppgifter på egen hand (Storch 2005:154-155). Invändningar kan även baseras på 

identitetsforskning som följer den sköra process det innebär att börja skolan i ett nytt land. 

Interaktivt lärande genom grupparbete kan stå i skarp kontrast till utbildningssystemen i 

inlärarnas hemländer. Studier visar att elever från Syrien, där skolan ses som en auktoritet 

med uppgift att förmedla god kunskap, är vana vid att memorera fakta under lärarens 

föreläsning. Mötet med det främmande kan skapa frustration hos elever som inte uppfattar en 

undervisning baserad på grupparbete som ”seriös och riktig” (Bouakaz&Bunar 2015:286). 
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2.1 Tidigare studier 

Merrill Swain har begagnat sig av dictogloss-metoden för att elicitera det metaspråk som 

eleverna använder vid rekonstruktionen av lärarens text. Begreppet metaspråk används av 

många forskare och kan varierande betydelser. Swain definierar det som språket eleverna 

använder för att reflektera över målspråket i en kontext då de skapar mening och betydelser. 

Hennes studie fokuserar på ”hur eleverna upptäcker saker som de inte kan och hur de 

formulerar hypoteser och testar dem” (Swain 1998:67-70). Studiens resultat visar 

smågruppssamtalets ”potentiella möjlighet” att stärka ”utflödet” och därmed 

andraspråksinlärningen (Swain 1998:79).  Swain använder begreppet ”language-related-

episodes”, LRE, (i fortsättningen, språkrelaterade episoder) för att benämna de reflekterande 

delarna av dialogen (Swain 1998:71). I min uppsats använder jag Swains begrepp. 

     Inom svensk andraspråksforskning har Lindberg & Skeppstedt använt dictoglossen i en 

studie, vars teoretiska utgångspunkt är interaktionens betydelse för inlärning. Författarna 

prövar tesen att inlärare kan bidra till varandras språkutveckling genom aktiviteter som 

främjar reflektion och den språkliga medvetenheten (Lindberg & Skeppstedt 2000:202).  I 

studien ingick sammanlagt 70 elever, både lågutbildade och elever med högre utbildning 

(Lindberg & Skeppstedt 2000:203). Dictoglossövningen genomfördes vid två tillfällen då 

författarna räknade och jämförde antalet språkrelaterade episoder. Hos såväl de 

högutbildade som de lågutbildade skedde en markant ökning av de språkrelaterade 

episoderna vid det andra undersökningstillfället, vilket tyder på att de upprepade övningarna 

ökat elevernas intresse för att diskutera målspråket (Lindberg & Skeppstedt 2000:208). 

Utifrån detta resultat konstaterar Lindberg & Skeppstedt att interaktionen är betydelsefull 

för såväl ”tolkningen av inflödet som bearbetningen av utflödet” (Lindberg &Skeppstedt 

2000:221). 

     Hypotesen i min uppsats, att de språkrelaterade episoderna ökar med tiden, baseras på 

Lindberg och Skeppstedts resultat. 
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3 Material och metod 

Undersökningen gjordes i en klass med nyanlända gymnasieelever där jag själv undervisade. I 

detta kapitel redogörs och diskuteras metoderna för materialinsamling och analys. 

 

3.1 Material 
I uppsatsen har jag undersökt inspelade gruppsamtal från två dictoglossövningar som 

genomfördes med en månads mellanrum. I min analys har jag även använt delar av de texter 

som informanterna då skrev på egen hand och tillsammans under gruppsamtal.  

 

3.1.1 Läraren – forskaren i egen praktik 

Under arbetet med min uppsats har jag samtidigt varit både forskare och lärare, eftersom 

undersökningen genomfördes på lektionstid. Inför undersökningen övervägde jag att välja ut 

en grupp elever som skulle delta utanför lektionstid. Risken för att dessa elever skulle få 

högre status genom min ökade uppmärksamhet gjorde att jag valde att genomföra 

undersökningen i hela klassen som ett moment i den vanliga undervisningen. En 

experimentell situation hade dessutom kunnat bli påfrestande för dessa nyanlända och utsatta 

elever vars vardag ofta består av tester i skolan, omfattande utredningar på Migrationsverket 

och ibland i socialtjänsten. Ytterligare en fördel var att som praktiker få arbeta utifrån 

teoretiskt utgångspunkt, och vice versa, att låta teorin möta praktisk erfarenhet. Även om 

eleverna var medvetna om min undersökning blev dictoglosserna med tiden en del av  

vardagen i klassrummet, vilket innebar att arbetet kunde störas av sena ankomster och elever 

som tappade koncentrationen. 

      Vid två tillfällen kolliderade mina dubbla roller, vilket tvingade mig att välja mellan 

klassens eller undersökningens bästa. Konsekvenserna för min uppsats diskuteras i avsnittet 

3.1.4 Gruppindelning och 3.2.3 Uppläsning. 

 

3.1.2 Eleverna i studien 

När studien inleddes hade klassens elever, antalet varierade mellan 17 och 20 under den tid 

undersökningen pågick, studerat språkintroduktionskursen i svenska i tre månader. De hade 

anlänt till Sverige ett par månader före skolstarten som asylsökande eller anhöriginvandrare 

till arbetskraftsinvandrare, skyddsbehövande och flyktingar. Några hade kommit ensamma till  
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Sverige, andra hade familj eller släktingar här. Under terminens gång beviljades några 

uppehållstillstånd, medan andra fick avslag som överklagades. 

     Inför skolstarten får alla elever göra ett test vars resultat sammanvägdes med längden på 

deras tidigare skolgång i hemlandet. Eleverna i klassen där undersökningen genomfördes hade 

tidigare påbörjat eller avslutat en utbildning som kan jämföras med svensk gymnasieskola, 

och befann sig på språkintroduktionens högsta nivå. Vid vårterminens slut genomfördes 

SVAS-tester där majoriteten i klassen bedömdes ligga på A2.1, enligt GERS, Gemensam 

europeisk referensram för språk. Vad gäller grammatik innebär det att inläraren behärskar 

grundläggande tempusformer och samordnade satser (och, men). Tre elever hade nått 

kunskaper motsvarande A.2.2 vilket även omfattar viss förmåga att binda ihop beroende och 

oberoende satser (Skolverket, 2007). 

     Fem elever med Syrien och Libyen som hemland hade arabiska som modersmål. De övriga 

eleverna kom från Somalia, Afghanistan, Mongoliet, Ghana, Kenya, Kongo-Kinshasa, 

Ryssland, Albanien samt Kirgizistan och hade olika modersmål. De flesta kunde engelska 

eller franska. 

     Dessa nyanlända gymnasieungdomar utgjorde alltså en heterogen grupp beträffande 

modersmål, migrationsstatus och hemsituation. Motivation och koncentrationsförmåga 

varierade mellan eleverna, men även hos en och samma elev beroende på migrationsstatus. 

För en nyanländ elev kan känslan av att inte veta hur man uppfattas och bedöms skapa en 

kronisk trötthet (Wellros 1998:45).  

 

3.1.3 Etik 

För att försäkra mig om att eleverna verkligen förstod syftet med min undersökning 

informerade jag dem både muntligt och skriftligt. Eleverna fick en blankett (Bilaga 1) med 

detaljerad information där de efter några dagars betänketid skriftligen gav sitt samtycke till 

medverkan. Tre elever ville inte delta i studien. Eleverna informerades även om att de 

närsomhelst kunde avbryta sin medverkan. I uppsatsen används fingerade namn, och namnet 

på den skola där studien genomfördes anges inte. Inspelningarna förvaras på ett säkert ställe. 

Därmed följer mitt arbete Vetenskapsrådets etiska regler (2013). 

 

3.1.4 Gruppindelning 

Eleverna i klassen delades in i 4 grupper, med i genomsnitt 4 deltagare i varje grupp. 

Omfattningen på min uppsats gjorde att jag redan i förväg bestämt att samtalens utveckling 
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endast kunde undersökas i en grupp, vilken fick klassen inte veta. 

     En optimal gruppsammansättning är avgörande för arbetets resultat. En inte alltför 

heterogen grupp förespråkas ofta (Chiriac 2013:27). När Lindberg & Skeppstedt använde 

dictogloss för att undersöka smågruppsamtal var målsättningen att grupperna skulle vara 

homogena vad gällde språklig nivå och heterogena ifråga om kön och modersmål samt att 

eleverna skulle ”tycka om att jobba ihop” (2000:204). 

     Denna studie inleddes då jag hade undervisat klassen i två månader och fått erfara att vissa 

elever av olika skäl hade hög frånvaro och varierande förmåga till koncentration. För att 

kunna genomföra en longitudinell studie av utvecklingen hos samma informanter satte jag 

hög närvaro och koncentrationsförmåga, samt varierande modersmål, främst. Vid 

gruppindelningen kolliderade mina båda roller som lärare och forskare. Här utgick jag från 

mina behov som forskare, vilket förstås kan ifrågasättas eftersom andra grupper då drabbades 

av instabilitet. 

I tabell 1 presenteras de informanter som ingick i analysgruppen. 
 

Tabell 1 Presentation av informanterna utifrån hemland. Förstaspråk, övriga språk, ålder, kön samt bedömd 

kunskapsnivå vid sluttest. 

Deltagare     hemland                           förstaspråk              övriga språk        ålder     kön    sluttest  
John             Ghana                              twa/engelska                                         17        m       A2.2 * 
Bellevie       Kongo- Kinshasa             franska/ linguala                                   17        f         A2.1 * 
Miriam        Kenya                               swahili/ engelska                                  17        f         A2.1 * 
Maura          Irak                                   arabiska                       engelska           17        f         A2.1 * 
 

* Nivåerna beskrivs i avsnitt 3.1.2 

Könssammansättningen i gruppen är inte optimal, men kön var en egenskap som fick 

underordnas på grund av andra kriterier som modersmål och närvaro. Gruppen är inte 

homogen vad gäller resultatet på sluttestet, men det kunde inte förutses då undersökningen 

inleddes. 
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3.1.5 Inspelning 

Under den första dictoglossen fick en informant i varje grupp spela in samtalet på sin 

mobiltelefon och mejla filen till mig. När den fjärde dictoglossen genomfördes hade 

informanterna fått datorer och kunde filma samtalen med programmet One Note.  

     Dictoglosserna genomfördes i hela klassen, vilket innebar att ljudvolymen ibland var så 

hög att jag inte säkert kunde uttolka varje morfem under några korta moment. De ohörbara 

momenten var dock så få och korta att det inte påverkar resultatet.  

 

3.2 Metod 

I de följande avsnitten redogörs för hur en Dictogloss går till och hur jag själv utförde 

övningen, därefter presenteras de metoder som jag använt för att analysera det material som 

undersökningen gav. 

 

3.2.1 Dictogloss 

Först följer en kortfattad beskrivning av dictogloss (Asker, 2002:6) 

Inför övningen blir eleverna noga förberedda på arbetsgången. De ord och uttryck i texten, 

som kan vara nya för eleverna, skrivs upp på tavlan. 

1.! Läraren läser upp en text och eleverna lyssnar utan att anteckna. När läraren läser upp 

texten en gång till antecknar eleverna var för sig så mycket som de hinner. 

2.! Gruppen ska sedan återskapa texten tillsammans utifrån sina anteckningar. Det är 

viktigt att allt innehåll kommer med, men det behöver inte vara ordagrant återgivet. 

3.! Gruppernas texter presenteras och jämförs inför hela klassen. Ett viktigt moment i 

övningen är lärarens kommentarer till gruppens rekonstruktion. 

I min egen undersökning lade jag till ett moment. Informanterna fick var för sig göra en egen 

konstruktion av texten före grupparbetet. Detta för att kunna fördjupa tolkningen av samtalen. 

     Dictoglosserna genomfördes vid fyra tillfällen under tre månader. Vid det första tillfället 

noterade jag att informanterna hade en tendens att skriva av den rekonstruktion, som först 

gjorts av informanten med högst status i gruppen, vilket kunde misstänkas ha en hämmande 

effekt på de övriga informanternas reflektioner. Vid det andra undersökningstillfället tog jag 

därför bort det moment där informanterna rekonstruerar texten på egen hand före 

gruppsamtalet. Mitt spontana intryck som observatör i klassrummet var dock att åtgärden inte 

påverkade intensiteten i informanternas gemensamma reflektioner. Eftersom elevernas egna  
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rekonstruktioner skulle kunna bli värdefulla för en djupare analys av episoderna beslöt jag att  

återinföra momentet. Fusk gjorde att jag omedelbart avbröt det tredje övningstillfället. Under 

terminens gång hade nya elever börjat i klassen, vilka inte fullt ut förstått meningen med 

övningen. Då jag under ett kort ögonblick var tvungen att lämna klassrummet fotograferade 

en elev av mitt manus och spred det med sms till andra elever. Inför den fjärde 

övningssituationen fick eleverna därför en noggrann introduktion. 

     I min studie har jag transkriberat och analyserat de samtal som fördes under den första och 

den fjärde övningen, vilka genomfördes med en månads mellanrum. I fortsättningen benämns 

de dictogloss 1, D1, och dictogloss 2, D2. 

 

3.2.2 Texter 

För att någorlunda säkerställa att mina texter hade samma svårighetsgrad vad gäller 

grammatiska konstruktioner inspirerades jag av stukturen i de texter Kristina Asker 

tillhandahåller i ”Grammatik i grupp” (2002). 

     Med tanke på att eleverna hade studerat svenska i tre månader utgick jag från att de skulle 

vara mer motiverade att genomföra övningen om innehållet i texterna låg nära deras vardag 

eller berörde ämnen som tidigare tagits upp i undervisningen. 

     Samtliga texter återfinns i bilaga 2. Två texter (1 och 4) diskuterar bruket av 

mobiltelefoner. En text (3) skildrar vad som kan hända när man vaknar, något som eleverna 

hade tränat på att återberätta i genrepedagogikens form. Ytterligare en text berörde 

föräldraledighet, ett ämne som engagerade eleverna vid en tidigare diskussion. 

     Omfånget på texterna som användes vid de två första övningarna var 68 ord. Vid det tredje 

och fjärde tillfället var texterna något längre, 80 respektive 92 ord. 

     Samtliga texter innehåller samordnade satser samt samordningar av oberoende och 

beroende satser, vilket ingår i undervisningen på nivå A2 där eleverna befann sig när studien 

inleddes. Texterna innehöll även partikelverb, något som hade uppmärksammats i 

undervisningen. 

 

3.2.3 Uppläsning 

Informanterna kunde förmodas vara en homogen grupp vad gäller språkfärdigheter med tanke 

på att de nivåplacerats utifrån tester vid skolstarten. I praktiken visade det sig vara stora 

skillnader i elevernas förmåga att uppfatta texterna som jag läste upp. Som nämnts i avsnitt 

3.1.1 forskade jag i egen praktik, vilket innebar att rollen som lärare krockade med forskarens  
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vid några tillfällen. Min ursprungliga avsikt var att följa Wajnrybs instruktioner och läsa upp 

texten två gånger i normal talspråkshastighet. Vilda protester mot det höga tempot gjorde att  

jag beslöt mig för att läsa långsammare. Lärarens intresse att genomföra övningen i helklass 

med bevarat engagemang hos samtliga elever sattes därmed främst. För min roll som forskare 

innebar detta att validiteten i undersökningen skulle kunna ifrågasättas. Det något lägre 

tempot bidrog till att eleverna uppfattade övningen mer som en diktamen, och att några därför 

kunde reproducera texten. För att säkra validiteten har jag i min analys endast tagit upp de 

episoder där informanterna diskuterar formuleringarna, vilket är ett tecken på att de inte 

endast reproducerar uppsnappade helfraser (se avsnitt 3.3.1). Här redovisas tre av 

informanternas skriftliga rekonstruktioner, som gjordes före gruppsamtalet, för att visa 

skillnaderna i deras förmåga att uppfatta och återge innehållet i texten på egen hand. 

Min text: 
Samuel har tappat sin mobiltelefon, som han köpte förra veckan. 
Han vet att han tog med sig mobilen till skolan i morse. 
Han kommer ihåg att mobilen ringde när han gick in i klassrummet. 
Då stängde han av den, eftersom man inte får prata i telefon i skolan. 
Sedan dess har Samuel inte sett sin telefon. 
Samuel blir glad om du hittar hans telefon och hör av dig. 
 
John: 
Samuel har tappat sin mobiltelefone som han köpte i förra veckan. 
Han vet att han tog med sig sin mobiltelefone till skolan. 
Han kommer ihåg att mobiltelefone ringde när han gick i klassrummet då stängde han av den mobilen 
eftersom man får inte prata i telefone i klassrummet. 
Sedan dess har Samuel sett inte sin telefone. 
Samuel blir glad om du hör av det. 
 

Bellevie: 
Jag sök ha inte bra prata till mobile i skolan 
Därför att vi behöver en stark klass mobile 
Prata i telephone i skolan 
När det kommer till klassen för att studera 
 
Maura: 
Somhwel har tabbat sin mobiletelefon, som han har köpte föra vecka. 
Han vet att han tåg mitt sig X* till skolan i morse. 
Han kommer ihåg att mobilen ringde när han kände i klassrumet, då stängde av din eftersom X inte X prata i 
skolan, X Somhwel har inte sitt X 
bli glad att hitta sin talefon och har dig 
 
* .I sin text har Maura själv markerat de ord som hon inte har uppfattat med X. 

                                                                                       14 



John uppfattade och återgav i princip hela texten ordagrant utifrån det som han hörde vid 

uppläsningen. Vid sluttestet bedömdes han ligga på nivå A2.2. Även  de övriga tre 

informanterna som bedömdes ha uppnått A2.1 då språkintroduktionen avslutades visade 

varierande förmåga att på egen hand rekonstruera texten. Maura återgav texten med vissa 

luckor, medan Bellevie endast hade uppfattat att texten bland att handlade om att man inte får 

prata i mobiltelefon under lektionerna, men sedan skapat ett helt eget innehåll. 

 

3.2.4 Transkription 

Hur ett samtal transkriberas avgörs av forskarens syfte med analysen. Om undersökningen 

endast berör innehållet i ett samtal kan det räcka med en grov transkription som följer 

skriftspråkets konventioner, ortgrafi (Norrby, 2004:89). 

En analys som tar hänsyn till prosodi, detaljljud och pauslängd skulle ha varit alltför 

tidskrävande (2004:90). Under analysen har jag dock återvänt till inspelningarna, som använts 

parallellt med transkriptionen. Jag har huvudsakligen använt skriftspråksformer och en enkel 

transkriptionsnyckel inspirerad av Sellgren (2011) som fyller behoven i undersökningen. 

Understrykning                                         emfas, betoning 

VERSALER                                             metakommentar 

(x) (xxx)                                                    ohörbart ord, ohörbara ord 

/                                                                 paus 

//                                                                längre paus 

 

3.3 Analys 

I de följande avsnitten redogörs för vilka metoder som använts för att definiera, excerpera och 

analysera de episoder som ingår i undersökningen. 

 

3.3.1 Samtalsanalys 

Samtalen är arrangerade av mig såtillvida att det är jag som genomför dictoglossövningar, 

men under gruppsamtalen, som jag endast observerar, diskuterar informanterna det som de 

själva anser sig behöva för att kunna återge innehållet i min text. Undersökningen har inte 

heller ägt rum i en experimentell miljö, utan på lektionstid. Samtalet som jag analyserar är 

alltså till viss del vad som enligt Conversation Analysis, CA, kallas ett naturligt uppkommet 

samtal (Norrby 2004:35). 
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Syftet med uppsatsen är att studera om och hur deltagarna talar om målspråket. Analysen är 

därför enbart lingvistisk såtillvida att den inte omfattar sociolingvistiska aspekter som 

hierarkiska förhållanden mellan deltagarna utifrån till exempel kön. Omfattningen på 

uppsatsen gör att jag inte heller analyserat samtalet utifrån strukturella aspekter som 

turtagningar, pauser och överlappningar (Lindberg 2013:503). 

     Samtalen har inte heller analyserats helt förutsättningslöst, vilket den mest renläriga CA-

analysen föreskriver (Norrby 2004:32). För att ge undersökningen reliabilitet har jag utgått 

från en etablerad metod, som innehåller kriterier för att definiera vad som är ett samtal om 

språk (se avsnitt 3.3.2). Avsikten var att isolera episoder för en kvantitativ undersökning för 

att se hur den språkliga medveten utvecklas över tid, vilket är brukligt inom traditionell 

interaktionsteori (Lindberg 2013:503). Arbetet med att excerpera episoder innebar dock en 

tolkning av samtalen vilket till stor del är en kvalitativ metod. 

 

3.3.2 Språkrelaterade episoder 

Merrill Swain, som har använt dictogloss i flera studier (se även 2.2), definierar vad hon 

kallar språkrelaterade episoder (language-related episodes) som varje del av en dialog där 

informanterna explicit pratar om det språk de producerar, ifrågasätter språkanvändning, rättar 

sig själva eller varandra, samt formulerar eller testar hypoteser. Inläraren måste inte använda 

sig av ett metalingvistiskt språk för att en episod ska anses vara språkrelaterad (Swain 

1998:67-70). 

     Lindberg & Skeppstedt (2000:205) som använt metoden beskriver Swains språkrelaterade 

episoder som sekvenser av samtalet då ”inlärarna fokuserar på språket och diskuterar och 

förhandlar sig fram till hur, dvs. med vilka ord, former och strukturer, innehållet i texten ska 

uttryckas” (2000:205). 

     Inspirerad av Swain har jag excerperat språkrelaterade episoder enligt följande kriterier: 

Informanterna ifrågasätter språkanvändning eller korrigerar varandra 
John: Han vet att han tog med sig…//  sin… sin mobiltelefon till skolan 
Miriam: Inte sin 
Maura: sig, sig 
John: Han vet att han tog med sig… sin mobiltelefon 
(Grammatisk episod, dictogloss 1) 
 
Informanterna korrigerar varandra på olika sätt. Deras språkliga färdighet är begränsad, så 

därför blir det oftast med ett ”inte”, eller kort och gott det alternativa förslaget. I exemplet 

ovan finns exempel på båda varianterna. 
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Informanterna pratar om målspråket 
Bellevie: vid mettagsbordet 
Maura: mettagsbordet 
John: middag, middag, LUNCH 
// 
John: MIDDAG/ÄTA MIDDAG/MIDDAGSBORDET/ÄTA MIDDAG 
(Lexikal episod, dictogloss 2) 

Här har två av informanterna inte uppfattat eller förstått sammansättningen av ”middag” och 

”bord” utan lägger fram hypoteser som är baserade på vad de har hört fonetiskt. John försöker 

göra dem uppmärksamma på ordets beståndsdelar genom att först ge en synonym, ”lunch”. 

Därefter gör han nytt försök genom att förena ”middag” med verbet ”äta”. Visserligen är John 

fåordig, men han packar upp det sammansatta ordet och förklarar vad middag betyder. 

Informanterna prövar sig fram till en korrekt lösning 
Maura: Eftersom man inte prata 
John: man får inte 
Maura: man inte 
John: man får inte 
Maura: man prata 
John: nej, inte får/får 
Bellevie: man får  
John: man får inte prata i telefon/ i skolan 
(Grammatisk episod, dictogloss 1) 

Den tredje kategorin utgår från att ingen av informanterna formulerat sig korrekt i den 

rekonstruktion som de först har skrivit på egen hand. Det är först i samtalet som 

informanterna tillsammans når fram till en korrekt formulering. 

      Då samtalen transkriberades och episoderna excerperades gjorde jag en tolkning av 

samtalen, som kan jämföras med en kvalitativ metod. De språkrelaterade episoderna delades 

därefter in utifrån de språkliga aspekter som behandlades. Då min uppsats fokuserar på 

grammatik, har jag gjort en enklare indelning än Swain (1998) och Lindberg & Skeppstedt 

(2000). Jag skiljer därför endast på grammatiska och övriga episoder. 

 

3.3.3 Antalet samt andelen språkrelaterade episoder om grammatik 

I det första steget för att undersöka utvecklingen av informanternas språkliga medvetenhet 

gjorde jag en rent kvantitativ jämförelse av antalet språkrelaterade episoder vid de båda 

undersökningstillfällena, samt undersökte hur stor del som berörde grammatik. 
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3.3.4 Hur informanterna uttrycker sig 

De språkrelaterade episoderna identifierades och kategoriserades i de transkriberade samtalen 

enligt tre kriterier, som presenterades med exempel i avsnitt 3.3.2.. Kriterierna utgör även de 

kategorier som episoderna sedan delades in då jag ville undersöka nivån på den språkliga 

medvetenheten i samtalen: 

•! Informanterna korrigerar eller ifrågasätter varandra. 

•! Informanterna testar hypoteser, prövar sig fram. 

•! Informanterna pratar om målspråket. 

 

3.3.5 Språklig medvetenhet 

En kvantitativ undersökning enligt principen ju fler desto bättre säger ingenting om graden av 

språklig medvetenhet. Under transkriberingen fick jag dessutom spontant intrycket av att 

informanterna vid det andra undersökningstillfället förde en intensivare diskussion. Därför 

beslöt jag att även göra en kvalitativ och förutsättningslös analys av de episoder där 

informanterna uttryckligen talar om målspråket. Här är metoden deduktiv, och resultatet 

gäller endast det undersökta materialet. 

 

3.3.6 Vidgad språkfärdighet i grupp 

Under lektionen då dictogloss 1 genomfördes uppfattade jag som observatör ett jubel från 

analysgruppen.Transkriptionen visar deras glädje över att tillsammans ha löst ett problem. 

De rekonstruktioner som informanterna gjorde på egen hand innehöll inte någon korrekt 

formulering. En kvalitativ analys kan visa om och hur gruppen tillsammans lyckas vidga sin 

färdighet. Då endast en dictogloss innehåller sådana episoder har ingen jämförelse över tid 

kunnat göras. 
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4 Resultat 

Här presenteras först resultatet av den kvantitativa undersökning som jag gjorde för att pröva 

hypotesen om att den språkliga medvetenheten ökar med tiden om inläraren ges möjlighet att 

reflektera över sitt språkliga utflöde. Därefter redogör jag för den kvalitativa undersökning 

som krävdes för att även graden av språklig medvetenhet skulle kunna analyseras. 

 

4.1 Antal och andel språkrelaterade episoder 

Här nedan, i tabell 2, redovisas först den kvantitativa undersökning där antalet språkrelaterade 

episoder, och den andel som berörde grammatik jämfördes vid de båda 

undersökningstillfällena. 

 

Tabell 2. Språkrelaterade episoder, grammatiska och övriga, undersökning 1 och 2 

dictogloss                         undersökta                     grammatiska            övriga                     grammatiska 

                                         episoder (antal)              episoder (antal)       episoder (antal)       episoder (andel) 

D1                                         24                                        16                         8                            67 % 

D2                                         16                                          8                         8                            50 % 

Totalt                                    40                                         24                       16                           60 % 

 

Tabell 2 visar att antalet språkrelaterade episoder sjunker från 24 till 16 vid det andra 

undersökningstillfället. Även andelen grammatiska episoder minskar något från 67 % till  

50 %. En kvantitativ analys ger alltså inte något stöd för den uppställda hypotesen om att 

informanternas förmåga att reflektera över grammatiska konstruktioner ökar med tiden. 

 

4.2 Hur informanterna uttrycker sig 

För att närmare kunna analysera hur informanterna uttryckte sig jämförde jag andelarna av 

det totala antalet episoder i varje samtal där informanterna korrigerar/ifrågasätter, tänker 

högt/prövar sig fram och talar om målspråket. I fortsättningen gäller undersökningen endast 

de 24 episoder, 16 respektive 8, som berör grammatik. Tabell 3 visar resultatet av denna 

jämförelse. 
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Tabell 3 Hur eleverna uttrycker sig under de förhandlingar som gäller grammatik 

dictogloss        undersökta               korrigerar/            tänker högt/                    talar om målspråket         
                        episoder (antal)        ifrågasätter           prövar sig fram  
D1                         16                           75,0 %                   12,5 %                          12,5 % 
D2                           8                           87,5 %                        0 %                          12, 5 % 
Totalt                    24                           79, 1 %                     8,3 %                          12,5 %  
 

I båda samtalen utgörs förhandlingarna till allra största del av korrigeringar eller ett 

ifrågasättande av de andra gruppmedlemmarnas målspråk. Här ställer eleverna endast sina 

hypoteser mot varandra utan att underbygga dem med metaspråkliga argument. Dessutom 

stiger andelen episoder där informanterna rättar och ifrågasätter varandra utan att explicit 

uttrycka någon medveten reflektion från 75,0 % till 87,5 % vid det andra 

undersökningstillfället. Det ska även tilläggas att räknat i antal är det endast två episoder i 

dictogloss 1 och en i dictogloss 2 där informanterna explicit talar om målspråket. 

     Inte heller denna kvantitativa jämförelse ger stöd åt hypotesen om att språklig 

medvetenhet ökar med tiden om inlärare ges möjlighet att reflektera över sitt utflöde. 

 

4.3 Den språkliga medvetenheten 
Resultaten av de kvantitativa jämförelserna säger ingenting om vilken grad av språklig 

medvetenhet som informanterna visar upp. Därför gjordes även en kvalitativ undersökning 

av de episoder där informanterna talar om målspråket. I avsnitten nedan återges de 

analyserade episoderna i transkriberad form med en analys i direkt anslutning. 

 

4.3.1 Dictogloss 1 

Här redovisas två episoder där informanterna talar om språket. Först återges den upplästa 

formuleringen, sedan informanternas självständiga skriftliga rekonstruktioner och därefter 

den som gruppen skrev tillsammans. I anslutning till det transkriberade gruppsamtalet görs 

en analys. 

Episod 1: 
 
Lärare läser:          som han köpte 
 
Informanter:          Skriftlig formulering: 
John:                        som han köpte 
Bellevie:                          -  
Miriam:                    som han köpte 
Maura:                     som han har köpte 
Gruppen:                  som han köpt 
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Gruppsamtal: 
1   Miriam: som han köpte 
// 
2   Maura: som han köpte förra vecka? // har/har köpte 
3   John: nej, inte har, som han köpte (…) som han köpte 
4   Maura: Alright 
5   John: OM DU SÄGER HAR, DET BLIR KÖPT 
6   Maura: som han köpte 
 
Här upptäcker Maura (2) att Miriam (1) har uttryckt dåtid annorlunda än vad hon själv har 

gjort, och prövar sin egen hypotes, ”har köpte” (2). Maura korrigeras av John (3), som 

använder metaspråk för att förklara sin tes, ”om du säger har, det blir köpt” (5). John uttrycker 

sig kortfattat, och möjligen reproducerar han ett inlärt böjningsmönster. Episoden har 

placerats i denna kategori därför att jag menar att implicit kunskap medvetandegörs och 

bearbetas kognitivt (Swain 1998:66-67). Se även Swains definition av inärning i avsnitt 2.1. 

Episod 2: 
 
Lärare läser:         Sedan dess har Samuel inte sett       
 
Informanter:        Skriftlig formulering 
John:                      Sedan dess  har Samuel inte sett 
Bellevie:                            -     
Miriam:                              - 
Maura:                   Somhwel har inte sett    
Gruppen:               Sedan dess har Samuel inte sett   
 
Gruppsamtal: 
 
1   Maura: har Samuel inte sett sin telefon 
2   John: inte // inte sett 
3   Maura: inte sett? 
4   Miriam: inte sett, ja 
5   John (rättar det Maura skriver): nej, s-e-t-t 
6   Maura: s-i/ I wrote it s-i 
7   Maura suddar. 
xxx 
8   Maura: I wrote it / 
9   Miriam: nej, e , there is no i 
10 Maura: What does that mean? 
11 John: SETT, JA, SEE (engelska)/SE-SETT 
xxx 
12 John: ja, det är rätt, det är rätt 

Samtalet tar fart när John korrigerar det som Maura skriver på pappret (2,5).  I sin egen 

rekonstruktion har Maura skrivit  ”Somhwel har inte sitt X” (se 3.2.3). Under samtalet säger 
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hon först ”I wrote it s-i” (6), utan att närmare utveckla om det är en participform eller ett  

possessivt pronomen hon åsyftar. Sedan frågar hon vad ”sett” betyder (10). I sitt svar (11) 

använder John visserligen lite engelska, men han använder målspråket för att markera 

skillnaden på infinitiv- och participform. Även vad gäller detta exempel kan invändas att det 

inte handlar om några djupare reflektioner om målspråkets tempusbruk. Som i exemplet ovan 

hävdar jag dock att episoden visar hur implicit kunskap medvetandegörs. 

 

4.3.2 Dictogloss 2 

Under det andra samtalet förekommer endast en episod, som i gengäld är desto längre. 

Informanterna återkommer till formuleringen vid två tillfällen vilket markerats i 

transkriptionen. Episod 1 nedan skulle även kunna kategoriseras som lexikal, men eftersom 

skillnaden mellan vanliga och reflexiva verb hör till grammatiken har episoden klassats som 

grammatisk. 

Episod 1: 

Lärare läser:            Innan du sätter dig  
 

Informanter           Skriftlig formulering  
John:                        Innan du sitter 
Bellevie:                  Innan du sätter dig 
Miriam:                          - 
Maura:                     Innan du sätter dig 
Gruppen:                 Innan du sitter dig  
 
Gruppsamtal: 
 
1    Bellevie: du sätter 
2    John pekar och korrigerar: xxx 
xxx 
3     Maura: innan du sätter 
4     Bellevie: innan du sätter dig 
5     Maura: de sätter sig 
6     Miriam: de sätter dig? 
Avbrott. Eleverna diskuterar en annan formulering. 
7     John: ursäkta 
// 
8     John: det är innan du / sitter 
9     Bellevie:  sätter 
10   John: innan du sätter / innan du sitter 
11   Maura: MEN/DET ÄR ALLTID VÄLKOMMEN ANDRA SÄTTER DU 
12   John: nej 
// 
13   Maura: du kan inte säga xxx 
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Fortsättning, gruppsamtal: 
14   Miriam och John: innan du sitter 
15   Maryam: innan sitter du dig 
16   Miriam och John: nej, innan du sitter 
John skrattar och slår näven i bordet. 
Alla tittar i sina anteckningar. 
17   Maura: xxx 
18   John: jag vet men inte här 
19   Maura: jooo 
20   John ler: nej 
21   Bellevie: innan du sätter 
Skratt. 
22   John: innan du sitter 
23   Maura skriver: innan du 
24   inte sätter/ sitter 
25   Miriam: sitter 
Maura slår suddgummit i bordet. 
xxx 
26   Maura: INNAN DU SÄTTER PÅ SOFFAN 
27   John: JAG VET /MEN HÄR DU SKA ÄTA/OCH DET KAN TA LÅNG TID 
28   John: RESER SIG OCH SÄTTER SIG) INTE SÅ MYCKET LÅNG TID// sitter 
29   Maura: xxx 
30   John: innan du sitter, nu 
31   Maura: xxx 
32   Miriam: innan du sitter 
33   Bellevie: dig 
Maura skriver. 
 
I den självständiga rekonstruktionen har Maura och Bellevie ordagrant återgett den beroende 

satsen i upplästa texten: ”innan du sätter dig”. John har skrivit ”innan du sitter”. Miriam har 

utelämnat satsen helt (se bilaga 3). Trots att det finns kunskap om korrekta formuleringar i 

gruppen leder den 33 turtagningar långa och intensiva episoden fram till en inkorrekt 

formulering, ”innan du sitter dig”. (Se vidare analys i kapitel 5) Maura förklarar vid två 

tillfällen situationer då ”sätta sig” används: 

(11) Men/det är alltid välkommen andra sätter du 

(26) Innan du sätter på soffan 

Efter Mauras andra försök att vinna förhandlingen bekräftar John dessutom hennes kunskaper 

innan han argumenterar för sin egen hypotes: 

(27) Jag vet/men här du ska äta/och det tar lång tid 

     Filminspelningen visar hur John reser sig och sätter sig för att demonstrera skillnaden 

mellan ”sitta” och ”sätter sig” innan han med emfas upprepar sin egen hypotes: 

(28) Inte så mycket lång tid // sitter 
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Under den andra dictoglossen är stämningen mer uppsluppen. John slår på skoj näven i 

bänken och en stund senare svarar Maura med att dunka sitt suddgummi i bänken. 

Informanterna skrattar ofta och de många turtagningarna där hypoteserna upprepas tyder på 

att informanterna mer ser övningen som lekfull kamp än eftertänksam reflektion. 

 

4.3.3 Språklig medvetenhet – jämförelse dictogloss 1 och 2 

Under dictogloss 1 använder John vid två tillfällen ett metaspråk där han återger 

böjningsmönstret för verben köpa och se. Som tidigare nämnts säger detta inget om hur djupa 

kunskaper han har om målspråkets tempussystem. Det metaspråk som John och Maura 

använder under dictogloss 2 visar däremot att de har utvecklat en förmåga och vilja att 

uttrycka och bearbeta mer komplicerade implicita språkresurser. 

     Till skillnad från den inledande kvantitativa undersökningen ger en kvalitativ 

undersökning stöd åt hypotesen att den språkliga medvetenheten ökar om inläraren ges 

möjlighet att reflektera över sitt utflöde. Undersökningen ger alltså två motstridiga resultat. 

 

4.4 Vidgad språkfärdighet 

Det var endast under dictogloss 1 som jag kunde urskilja förhandlingar där informanterna i 

samtalet prövar hypoteser och på så vis tillsammans når fram till en korrekt konstruktion. 

Texterna som informanterna lämnade in före gruppsamtalet visar att ingen hade klarat av att 

konstruera en korrekt formulering på egen hand. Först återger jag formuleringen ur den 

upplästa texten, sedan informanternas självständiga rekonstruktion och därefter gruppens. I 

anslutning till det transkriberade samtalet görs en analys.  

 

Episod 1: 

Lärare läser:          när han gick in i klassrummet  
 
Informanter:         Skriftlig formulering   
John:                       när han gick i klassrummet 
Bellevie:                            - 
Miriam:                   när han gick inne i klassrummet 
Maura:                    när han kände i klassrummet 
Gruppen:                 när han gick in i klassrummet 
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Gruppsamtal: 
1  John: när han gick in ? 
2  Maura: han gick in ? 
xxx 
3  John: han gick in 
/ 
4   Bellevie: när han gick 
xxx 
5   Miriam: han gick in 
6   John: i klassrummet 
// 
7   Bellevie: klassrummet 
8   Mauro: det är bra… 
9   Bellevie: i klassrummet 
10 Maura: okej 
Jubel. 
11 Maura: Take my x (five?) 
 
I början av episoden tycks inte alla informanter ha uppfattat att satsen innehåller ett 

partikelverb och en preposition. John ställer sig frågande till partikeln ”in” (1). Hans egen 

rekonstruktion visar att han endast uppfattat den följande prepositionen, ”i klassrummet”. 

Miriam däremot är den enda i gruppen som har noterat både partikel och preposition, men har 

skrivit satsen utifrån hur hon sannolikt har uppfattat orden fonetiskt, ”inne i ”.  När hennes 

kamrater prövar hypotesen ”gick in” gör hon likadant. Rad 5 och 6 i episod 1 ovan visar när 

John förstår att frasen innehåller såväl en partikel som den preposition han själv uppfattade 

när han fyller i Miriams ofullbordade sats. Jublet som följer, och Mauras kommentar ”Take 

my x (sannolikt ”five”) på rad 11 visar att informanterna själva noterar att de tillsammans har 

utvidgat sina färdigheter. 

     I episod 2 som redogörs nedan består den upplästa episoden av en negerad beroende sats, 

som innehåller ett modalt hjälpverb och ett indefinit pronomen. 

 
Episod 2: 
 
Lärare läser:           eftersom man inte får prata i telefon i skolan 
 
Informanter:           Skriftlig formulering 
John:                         eftersom man får inte 
Bellevie:                             -            
Miriam:                    eftersom man kan inte 
Maura:                      eftersom inte prata 
Gruppen:                  eftersom man inte får prata i telefon i skolan 
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Gruppsamtal: 
1   Maura: eftersom inte prata i telefon/ 
2   Maura: no, I am sure/wait 
xxx 
xxx 
3   Maura: Eftersom inte prata 
4   Miriam: man inte 
5   Maura: Ah 
// 
6   Maura: Eftersom man inte prata 
7   John: man får inte 
8   Maura: man inte? 
9   John: man får inte 
10 Maura: man prata 
11 John: nej, inte får/får 
12 Maura: man får? 
13 John: man får inte prata i telefon/ i skolan 
14 Mary: i skolan 
15 Maura: inte får prata i telefon i skolan 
16 Maura: i skolan/ 
17 Miriam: inte får/ 
18 Maura: okej 
19 John: xxx i telefon i skolan 
 
I samtalet är det Maura som tar initiativet. Hon föreslår en beroende sats (1) som saknar 

subjekt och modalt hjälpverb, men hon understryker att hon inte är säker och uppmuntrar sina 

kamrater att reflektera, ”wait”, (2). Maura har noterat att hon inte kan uttrycka det hon vill 

och är mottaglig för kunskap (Swain, 1998:66). När Miriam påtalar att satsen innehåller ett 

subjekt, ”man inte” (4), uttrycker Maura tydligt att hon får en insikt, ”ah” (5) och testar 

hypotesen ”eftersom man inte prata” (6). John påpekar då att satsen även innehåller ett modalt 

hjälpverb, ”man får inte” (7). Maura tycks inte vara riktigt ”mottaglig” för ytterligare 

kunskaper om målspråket, och frågar ”man inte?”.  

     Under den självständiga rekonstruktionen var det ingen informant som visade explicit 

kunskap om att negationen ska stå framför det finita verbet i en beroende sats. John föreslår 

”man får inte” (7), och håller fast vid detta (9) då Maura prövande föreslår ”man inte” (8). I 

sin nästa hypotes (11) placerar John korrekt ”inte” framför det finita verbet. Maura säger högt 

vad hon skriver (15) och här kvarstår den korrekta placeringen. Samtalet följer dock inte 

Swains mönster där inlärarna ska notera en kunskapslucka i målspråket (Swain 1998:66).  

Möjligen kan det vara så John genom att upprepa en formulering till sist når implicita resurser 

och gör en självrättelse. Jag har inte lyckats uttolka huruvida detta sker medvetet, eller om det 

sker mer slumpartat. 
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5 Analys och diskussion 

Mitt övergripande syfte var undersöka om och i så fall hur smågruppssamtal får inläraren att 

medvetet reflektera över språkets formella aspekter. Inom forskningen har det sedan 

decennier varit en etablerad uppfattning att kollektivt arbete vad gäller såväl skriftligt som 

muntligt utflöde gynnar inlärningen. Sambandet har dock aldrig riktigt kunnat beläggas 

empiriskt. 

      Min hypotes var att inlärare med tiden utvecklar sin språkliga medvetenhet om det ges 

möjligheter. Hypotesen baserades på en svensk studie (Lindberg & Skeppstedt 2000) där 

antalet språkrelaterade episoder ökade markant över tid i de analyserade smågruppssamtalen.    

Värdet av de forskningsresultat som ligger till grund för teorin om grupparbetets förtjänster 

har ifrågasatts utifrån att de bygger på analyser av gruppsamtal som arrangerats för 

forskningsändamål. I den sociolingvistiska skolans anda menar kritiker att de analyserade 

samtalen måste vara spontant uppkomna i en naturlig kontext, det vill säga i undervisningen.  

Min undersökning gjordes under lektioner i en klass som jag undervisade. 

     Det innebar risker att genomföra en undersökning av ett material som skulle samlas in på 

schemalagd lektionstid då jag själv samtidigt undervisade klassen. Jag kunde inte helt förutse 

när och hur mina två roller som lärare och forskare skulle kollidera, eller i vilken utsträckning 

som skolans vardag, med sena ankomster och bristande koncentration hos vissa elever, skulle 

påverka min undersökning. Vid valet av informanter till analysgruppen satte jag forskarens 

intresse framför den undervisande lärarens. Här var mitt främsta urvalskriterium att skapa en 

analysgrupp med informanter som dittills hade haft hög närvaro, för att så gott det gick 

försäkra mig om att en longitudinell studie som följer samma informanter vid olika tillfällen 

skulle bli genomförbar. Därmed fick min undersökning ett drag av experiment, vilket gör att 

även värdet av mina resultat kan ifrågasättas eftersom de inte säger något om elever som ofta 

är borta från lektionerna av olika skäl. 

     Först gjordes en kvantitativ analys enligt den modell som används av Lindberg & 

Skeppstedt (2000). Resultatet gav inte något stöd för att smågruppssamtal främjar språklig 

medvetenhet och inlärning då det totala antalet språkrelaterade episoder sjönk från 24 till 16 

vid det andra undersökningstillfället. Andelen grammatiska episoder minskade från 67 % till 

50 %.  Resultatet kan tolkas som att övningarna med tiden blev en del av undervisningens 

vardag vilket ledde till att informanternas intresse minskade. Bristande koncentration hos  
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andra elever i klassen kan även ha påverkat utvecklingen. Men resultatet kan lika gärna tolkas  

utifrån informanternas språkutveckling. Vid det andra undersökningstillfället kan 

informanternas färdighet ha utvecklats så mycket att de därför mer sällan stöter på språkliga 

problem. Man kan även ifrågasätta om det egentligen går att mäta språklig utveckling enligt 

metoden ”ju fler desto bättre”. Den kvantitativa analysen säger inte heller något om graden av 

språklig medvetenhet varför jag beslöt mig för att även göra en kvalitativ analys av de 

episoder där informanterna explicit talar om målspråket. Resultatet av den kvalitativa 

undersökningen ger ett motsatt resultat, som tyder på att informanternas språkliga 

medvetenhet har ökat under tiden som dictoglossövningen upprepats. Under det första 

samtalet är metaspråket knapphändigt och består av att en och samma elev redogör vid två 

tillfällen för verbens böjningsformer. Det kan vara så att han, utan att ha några djupare 

insikter om skillnaden på preteritum och perfekt, reproducerar ett inlärt böjningsmönster. Vid 

det andra undersökningstillfället visar två elever att de har utvecklat en förmåga och vilja att 

uttrycka och bearbeta mer komplicerade implicita språkresurser. Förhandlingen leder dock till 

en felaktig formulering. Utfallet kan tolkas i linje med andraspråksforskaren Guy Ashtons 

ifrågasättande av förhandlingars gynnsamma effekter eftersom felaktiga hypoteser kan 

befästas (Lindberg 2005:54). Även Lindberg & Skeppstedts studie (2000) visar att det inte 

alltid är den korrekta lösningen som segrar i en förhandling. Författarna ser trots det ett värde 

i att inlärarens fokus har riktats mot en komplex struktur. I övningen tillmäts lärarens 

genomgång och korrigeringar stor betydelse. Efter en intensiv diskussion är inläraren rimligen 

mycket mottaglig för lärarens kommentarer (Lindberg & Skeppstedt 2000:221). Ser man 

förekomsten av ett metaspråk som ett värde i sig, något som stärker förmågan att notera och 

sedan bearbeta grammatiken i utflödet, kan den kvalitativa undersökningen i uppsatsen tolkas 

som att informanterna har utvecklats. 

     Vid rekonstruktionen av dictogloss 1 når informanterna fram till en korrekt lösning som 

ingen hade klarat på egen hand. Under en episod följer processen Swains inlärningsgång då 

en kunskapslucka noteras, vilket gör inlärarna mottagliga för ny kunskap. 

      Resultatet i uppsatsen, byggande på den kvalitativa undersökningen, tyder på att 

smågruppssamtal under vissa omständigheter kan leda till en utveckling av den språkliga 

medvetenheten. 

     Jag vill påpeka att resultaten bygger på en liten undersökning där endast en 

informantgrupp har studerats. Som ovan nämnts är inte heller gruppens sammansättning  

optimal. 
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 En fråga som inte utretts här är vilken roll det spelar att John är den enda manliga deltagaren 

och att han ligger på en något högre språknivå än de övriga i gruppen. 

 

Framtida forskning 

Då betydelsen av grammatik på nytt lyfts fram inom forskningen behövs studier som 

undersöker hur grammatikinlärning gynnas. Att återgå till den traditionella grammatiken vore 

att ta ett steg bakåt.  Det behövs även forskning om grupparbete som tar hänsyn till 

invändningar om att arbetssättet inte alltid passar elever som har bakgrund i andra skolsystem. 
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Bilaga 1 

 
Till alla elever i Bas 12, 
 
I vår gör jag en undersökning för mina studier i Svenska som andraspråk vid Uppsala 
universitet. 
Nu ber jag er, alla elever i Bas 12, om hjälp. 
Jag hoppas att ni vill vara med i min forskning som handlar om hur man lär sig grammatiken i 
ett nytt språk.  
 
Många forskare tror att studenterna lär sig och förstår bättre om de pratar med varandra om 
grammatik. Då måste man argumentera för sina tankar, och man får höra hur andra tänker. 
Studenterna hjälper varandra genom att diskutera. På så sätt växer kunskapen och 
grammatiken blir ett verktyg istället för bara regler som man kan utantill, men kanske inte 
använder. 
 
Vad ska vi göra? 
Jag delar in er i grupper, som får ett nummer. 
1 Jag läser en text för er. När jag läser skriver ni ord för minnet. 
2 Varje elev skriver en egen text, som berättar vad jag har läst upp. Sedan ger ni texten till 
mig. 
3 Därefter ska ni tillsammans i små grupper skriva en ny text. Jag samlar in texterna. 
4 Till sist läser vi gruppernas texter i hela klassen. Ni får veta vad som är rätt och fel. 
 
Vad jag gör jag?  
Jag spelar in era samtal (ljud, röster) i grupperna. Sedan lyssnar jag på era samtal för att 
höra hur ni pratar om grammatik. 
Jag samlar in, och läser era texter. 
Sedan analyserar och skriver jag om er utveckling. 
 
När? 
På tre olika lektioner. En lektion i mars, en i april och en i maj. 
 
Anonymitet 
Den här undersökningen kommer inte på något sätt att påverka dina resultat i skolan. 
Jag kommer endast att använda korta, anonyma utdrag från era texter. Jag kommer alltså inte 
att skriva ut ditt namn i min studie. Det kommer inte heller att stå i vilken klass du går. För 
grupperna använder jag endast ett nummer. I min studie kommer jag att skriva generellt, det 
vill säga allmänt om hur man lär sig ett nytt språk. 
 
Era samtal och texter kommer endast att användas i forskning. 
Jag följer Vetenskapsrådets etiska regler, som du kan läsa om här: www.vr.se 
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Vill du veta mer? 
Ring Ann Persson, 070-624 1273, eller mejla ad43532@stockholm.se 
                                                                           
 
Hälsningar Ann Persson 
 
 
TILLSTÅND 
 
 
(    ) Ja, jag vill vara med i den undersökning som Ann Persson gör för en studie i Svenska 
som andraspråk på Uppsala universitet. 
 
(    )  Inspelningarna och texterna får användas i forskning och utbildning. 
 
 
(    )   Jag vill inte delta. 
 
 
Du kan närsomhelst begära att inte ingå i undersökningen. 
 
 
Datum: ……………………………………………………………………………………….. 
 

Underskrift: ………………………………………………………………………………. 

 

Namnförtydligande:…………………………………………………………………… 

 

Adress: ……………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

E-post: …………………………………………………………………………………….. 

 
 
______________________________________ 
vårdnadshavares namnteckning    (om du inte har fyllt 15 år)  
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Bilaga 2 
 
Texter 
 
Övning 1, 68 ord 
Samuel har tappat sin mobiltelefon, som han köpte förra veckan. 
Han vet att han tog med sig mobilen till skolan i morse. 
Han kommer ihåg att mobilen ringde när han gick in i klassrummet. 
Då stängde han av den, eftersom man inte får prata i telefon i skolan. 
Sedan dess har Samuel inte sett sin telefon. 
Samuel blir glad om du hittar hans telefon och hör av dig. 
 
Övning 2, 68 ord 
I morse blev Ann rädd. 
När hon vaknade såg hon en älg, som promenerade utanför hennes fönster. 
Ann bor mitt i stan, där det inte finns några älgar. 
Först trodde hon att det var en dröm, och därför tittade ut hon en gång till. 
Ann var säker på att det var en älg. 
Hon ringde till polisen, som snabbt ryckte ut för att hjälpa älgen tillbaka till skogen.  
 
Övning 3 
Avbröts 
 
Övning 4, 80 ord 
Många människor använder sin mobiltelefon väldigt ofta. 
På mobiltelefonen surfar de på internet, läser och skriver på Facebook, skickar sms och pratar. 
Men när är det okej att använda mobilen? 
Forskare på Göteborgs universitet har gjort en undersökning, som visar vad folk tycker. 
Nästan alla, 88 procent, är överens om att man inte ska surfa skicka sms eller prata i telefon 
när man äter tillsammans med andra. 
Innan du sätter dig vid middagsbordet är det bäst att stänga av mobilen. 
 
Övning 5, 92 ord 
När man får barn i Sverige har alla föräldrar rätt att vara hemma från jobbet i mer än ett år. 
Det kallas föräldraledighet, och då får man en del av sin lön. 
Pappan måste ta ut två månader av föräldraledigheten om familjen ska få föräldrapenning hela 
ledigheten. 
Men oftast är det mammorna, som är hemma. 
Om jämlikheten mellan män och kvinnor ska öka måste föräldrarna ta hand om barnet lika 
länge, tycker några politiker. 
Andra menar att alla föräldrar ska få bestämma själva eftersom de vet vad som är bäst för 
barnet. 
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