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Monologen som resurs för språkutveckling i klassrummet i förskola 

och skola 

Författare: Åsa Wedin, HumUS-akademin, Örebro universitet. 

Asa.Wedin@oru.se 

 

Inledning 

I denna artikel argumenteras för monologens betydelse för elevers språkutveckling i förskola 

och skolans tidigare år. Med monolog menas i detta fall när någon uttrycker en längre 

sammanhängande tanke i tal eller skrift. Betydelsen av att barn utvecklar textuell kompetens, 

det vill säga förmåga att föra ordet en längre stund och att förstå och själva använda ett språk 

som är oberoende av situationen, har bland annat betonats av Bente Eriksen Hagtvet (2002). 

Hon hävdar att sådan språklig kompetens är särskilt betydelsefull inför 

skriftspråksutvecklingen, som för de flesta barn brukar börja någon gång vid 5-8 års ålder.  

Frågan om språkets betydelse i skolundervisningen
1
, både för andraspråkselever och för 

elever i allmänhet, har kommit att få en ökad betydelse. Denna forskning har mestadels riktats 

mot elever i skolans senare år och gymnasiet. I denna artikel kommer språkets roll i 

förskoleklass och grundskolans tidigare år att behandlas, med fokus på tal. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

I förskoleklass och grundskolans tidigare år är det talade språket centralt. De flesta elever i 

dessa åldrar har ännu inte utvecklat tillräcklig läs- och skrivförmåga för att kunna använda 

skrift för utbyte av information i någon högre grad och därför är fortfarande talet centralt. Det 

är genom tal eleverna inhämtar information och det är via talad interaktion de lär sig. Det 

betyder att lärarens tal och den interaktion som sker mellan lärare och elev samt elever 

sinsemellan, har stor betydelse för deras lärande. Med utgångspunkt i Hallidays Systemic 

Functional Linguistics och Vygotskys teori om närmaste utvecklingszon (ZPD) har Gibbons 

(2002, 2006) lyft fram betydelsen av att skolundervisningen utgör en bro mellan hemmets 

vardagsspråk och det mer kunskapsrelaterade skolspråk som eleverna förväntas behärska i den 

framtida ämnesundervisningen. Detta blir särskilt betydelsefullt för de andraspråkselever som 

                                                 
1
 I denna artikel används termerna skola, klassrum, lärare och elev både för förskola, förskoleklass och skola. 
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ska lära sig det svenska språkets bas, vardagsspråket, samtidigt som de ska använda detta 

språk för att utveckla kunskap. För många andraspråkselever innebär det att de förväntas lära 

sig läsa och skriva på svenska innan de har hunnit utveckla färdigheter i svenska som ligger 

på samma nivå som hos de enspråkigt svenska klasskamraterna. Att undervisningen 

förbereder eleverna för de språkliga krav som kommer att ställas på dem högre upp i skolan är 

särskilt viktigt för de elever som inte möter det kunskapsrelaterade skolspråket utanför skolan. 

Detta gäller inte bara de flesta andraspråkselever utan även många andra elever. 

En utmaning för en skola med demokratiska ambitioner är att erbjuda likvärdiga möjligheter 

till skolframgång för alla elever, oavsett språklig eller social bakgrund. Eftersom 

ämnesundervisningen högre upp i skolan kommer att ställa höga språkliga krav på eleverna, 

är det väsentligt att lärare i de tidiga skolåren förmår att skapa en språkligt stimulerande miljö 

där möjlighet finns för samtliga elever att utveckla dessa språkliga färdigheter. Gibbons  

(2006) beskriver denna utveckling som en utveckling från samtal för utbyte av föremål till 

samtal för utbyte av information, från här-och-nu till där-och då.  

Vikten av att eleverna får möta ett språk, ett inflöde (input), som ligger strax över den egna 

behärskningsnivån, betonades av Vygotsky (1978). Även Krashen (1982) betonade att språket 

bör ligga strax över den egna nivån för att förvandlas till intag (intake). Betydelsen av eget 

utflöde (output) för språkutvecklingen påpekas bland annat av Swain (2001). Hon framhåller 

vikten av framtvingat utflöde (pushed output), det vill säga krav på att även uttrycka sig strax 

över den tidigare behärskningsnivån, för att stimulera språkutvecklingen.  Det är alltså viktigt 

att eleverna både får möta och stimuleras att själva använda språk som ligger strax över deras 

egen nivå utan att vara för svårt.  Detta ställer höga krav på lärares medvetenhet om det språk 

som används och om elevernas språkliga utveckling. 

Den talade monologen, när någon uttrycker en längre sammanhållen tanke, kan utgöra just 

den brygga mellan vardagsspråket och skolans kunskapsspråk som Gibbons talar om. I 

monologen övas den typ av språk som eleverna kommer att möta i skrift och i 

ämnesundervisningen. Eriksen Hagtvet betonar särskilt vikten av att barnen får möta och 

själva använda berättande (2002). I berättandet ingår just sådant som är typiskt för skriftspråk 

och även för det ämnesinriktade språket, användning av att ha ett utifrånperspektiv, 

berättelsestruktur, att tala med ett språk som är oberoende av situationen och att föra ordet en 

längre stund. Även Nauclér har visat att barn som hade utvecklat sin berättarförmåga mer 

innan skolstarten uppvisade bättre läsförståelse i år fyra (2004). Berättandet är därför ett 

viktigt steg mot att utvidga sin språkliga repertoar. Även läsande, t ex när en vuxen läser högt 

för ett barn, ger barnet tillfälle att möta monologiskt språk. 
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Studiens metod 

Under åren 2005-2008 följde jag två klasser, den ena från förskoleklass till år tre och den 

andra från år tre till år sex, inom ramen för studien På spaning efter det kunskapsrelaterade 

språket (Wedin 2009, under publicering). Studien syftade till att studera samband mellan 

andraspråkselevernas utveckling av språk och kunskap. Genom en etnografisk ansats 

genomfördes klassrumsobservationer samt intervjuer med elever och lärare. I denna artikel 

kommer endast material från den ena klassen, F-3, att användas. Materialet bygger på cirka 

175 timmars observation, varav cirka hälften inspelat och transkriberat material. Artikeln, 

som fokuserar på monologiskt tal i klasssrummet, presenterar delar av detta material. 

 

Klassrummet 

Klassen har under dessa fyra år bestått av sammanlagt 17 elever och tre olika klasslärare. I 

förskoleklassen var läraren en förskollärare. Under år ett och två var klassläraren en lärare 

med lågstadielärarutbildning och i år tre en mellanstadielärare. Samtliga lärare har lång 

lärarerfarenhet men ingen av dem har utbildning om villkor för andraspråkselevers lärande.  

Av de 17 elever som funnits i klassen har bara 13 funnits med under hela den tid när studien 

genomförts. Cirka hälften av eleverna har flerspråkig bakgrund. Några av dessa är födda i 

Sverige men har ett annat språk än svenska i hemmet medan andra har kommit inflyttande 

under förskoleåren. Skolan ligger i ett område som består både av hyreshus och villor och 

flera av eleverna kommer från hem med låg socioekonomisk status. 

Det första intrycket av detta klassrum är att det är trivsamt och att det präglas av en trevlig 

samvaro. Nyanlända elever tas in i gruppen och en vänlig atmosfär råder. Elever som ännu 

inte har lärt sig svenska tas om hand både av lärare och elever. Den språkliga miljön består i 

huvudsak av vad man kan kalla småprat. Även om läraren ibland samlar hela klassen till 

helklassundervisning, så kallad katederundervisning, är detta inget som dominerar skoldagen. 

En normal dag sker detta kanske en eller två gånger och vanligtvis endast 10-20 minuter per 

tillfälle. Övrig tid i klassrummet sitter eleverna och arbetar med olika typer av arbetsuppgifter. 

Samtidigt småpratar de sinsemellan medan läraren går runt och samtalar med enskilda eller 

små grupper av elever.  

Det betyder att det mesta av det talade språk som förekommit i detta klassrum under dessa 

år har bestått av dialogiskt samtal. Detta består i huvudsak av vardagsspråk med korta talrurer. 

Eftersom fokus i denna artikel är på monolog och på det muntliga berättandet kommer jag att 
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lyfta fram två tillfällen av helklassundervisning. Det är vid sådana tillfällen man kan studera 

det långa sammanhängande talet, monologen. 

 

Helklassundervisning 

Varje morgon börjar med samling i helklass. De två episoder som kommer att diskuteras 

nedan kommer just från sådana ”morgonsamlingar”.   

Vissa mönster framstår vid dessa helklasstillfällen, som att läraren är den som leder 

samtalet. Detta innebär att hon antingen talar själv, utan att inbjuda eleverna, eller att hon 

bjuder in dem genom att ge dem frågor. Samtidigt förekommer det vid samtliga tillfällen att 

enskilda elever också tar egna initiativ och även initierar nya ämnen. Lärarna förhåller sig på 

olika sätt till detta. Ibland ignoreras elevers initiativ och ibland tillåts elevinitiativ ta över 

talutrymmet för en stund innan läraren tar tillbaka talutrymmet. I samtliga fall förbehåller 

läraren sig rätten att avgöra vem som får tala och vad som ska talas om.  

I det första exemplet, från år 1, går läraren igenom en övning som eleverna ska göra med 

vågar. Hon har i förväg delat ut material till eleverna och demonstrerar själv med en våg och 

föremål som hon har framför sig.
2
 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

L: (Vi skulle)  låta vågen vara vi skulle inte greja ( ) nu ( ) (småprat) jaa det är en träkloss 

också nuu kommer du att få nu vill jag att du ska lyssna Abdul och Erik nu kommer du att få 

ett papper av mig längst uppe skeden kommer ni ihå (harklar sig) kommer ni ihåg att jag tog 

skeden i handen igår ( ) och så tog jag några klossar nu tjuvar jag några för er och så fick ni 

säga nej jag tog pingisbollen så var det nu ska jag ta och säga ( ) nu ska jag ta och säga skeden 

( ) hur många klossar vägde den? 

(…) 

Det går ner liite mer dära på den sidan det betyder att ni ska känna ( ) på varje sak ni ska ta 

skeden i handen och så känna hur många klossar och så ska ni gissa först här står det 

förutsägelse ni gissar först aa jag tror nog tre klossar då skriver ni det och sen så provmäter ni 

med hinkarna och tittar ( ) så ni gissar ( ) och så sen mäter ni och så tar ni nästa och så tar ni 

nästa och då är det ju bra att man är några stycken ( ) ni har en penna och klossar och alla 

sakerna ( ) (småprat) vet du hur man ska göra nu     

 

Här kan man se flera exempel på hur läraren försöker fånga och behålla elevernas 

uppmärksamhet. Hon använder ordet nu med emfas och med extra lång vokal för att få dem 

att lyssna. Dessutom lägger hon in tillsägelser om att eleverna ska lyssna. Det är också 

intressant att notera att hon använder talspråkliga och barnsliga uttryck som greja (rad 1), 

tjuvar (rad 4) och dära och att hon börjar med att tilltala barnen i singular, du, för att sedan gå 

                                                 
2
 Transkriptionerna är inte indelade i meningar och stor bokstav används endast vid ny taltur eller namn. Kort 

paus markeras med ( ) och fetstil används för ord som sägs med emfas. Utdragen vokal visas med 

dubbelteckning. Uteslutet avsnitt markeras med (…) 

 



 5 

över till ni. Vid ett tillfälle använder hon även vi trots att det är  uppenbart att hon inte 

inkluderar sig själv: vi skulle inte greja. Man får ett intryck av att läraren försöker skapa en 

känsla av att hon är nära varje elev och att man tillsammans kommit överens om att man inte 

skulle greja, trots att det inte har sagts något om detta innan. Det kan också vara intressant att 

se hur ordet förutsägelse behandlas, ett ord som man kan anta att många av eleverna inte 

förstår. Detta förklarar läraren på rad 23 genom att växla mellan lärar- och elevperspektiv: 

förutsägelse ni gissar först aa jag tror nog tre klossar. Även om instruktionen så här i skrift 

förefaller otydlig följer eleverna med och gör sedan som de blivit tillsagda. 

I det andra exemplet, från år 3, börjar läraren berätta hur det var när hon själv gick i skolan 

efter att ha läst högt ur en klassens högläsningsbok om en flicka och hennes farfar. I 

berättelsen fick vi veta lite om hur farfar hade haft det i skolan men också i slutet av det lästa 

att han fick hjärtattack. Läraren väljer alltså att ta upp tråden med skolgång förr i tiden och att 

bland annat tala om skolaga.
i3

  

 

1 (…) ingen får slå något barn / barn får inte slåss heller / vuxna får inte slåss / det är inte tillåtet 

2 / (.) får ingen inte din pappa och inte din mamma och inte din fröken eller någon magister eller 

3 någon vuxen får slå dig(.) / förr var det så förr fi förr var det så i skolan i Sverige för länge sen 

4 innan jag började skolan ja faktiskt när jag gick i / jag kommer ihåg om det var i ettan eller     

5 tvåan när jag gick på lågstadiet / då kom det en lag som sa / att barn fröknar inte fick slå / (.)   

6 barn / och det var väl bra / (.) fast jag tror inte att det var nån större risk att fröken hade slagit   

7 mig / för jag jag var så där (med tunn röst) väldigt blyg och rädd av mig när jag var liten / när 

8 jag gick i ettan / vet ni / att då jag tordes inte gå på toaletten själv / utan barnens toalett den låg 

9 nere i källaren / och dit tordes jag inte gå så jag gri grät och grät och grät / så att till slut så sa 

10 fröken att / lilla Anna kom du får gå på fröknarnas toalett / så jag var väl en utav dom en jag 

11 tror att jag var den enda flickan (.) eller pojken som fick gå och kissa på fröknarnas toalett / 

12för jag var så rädd att gå på elevernas som var där nere i källaren / egentligen var det inte så 

13 konstigt för vet ni hur toaletterna för barnen såg ut då / det fanns inte en dörr på toaletterna / 

14 man gick nerför en (med kuslig röst) mörk kall källartrappa / och så kom man ner i källaren 

15 ungefär som källaren i gamla skolan här 

 

Här kan man se att läraren berättar med ett enkelt språk men att hon ändå försöker hålla en lite 

högre nivå genom att hon börjar säga grinade men ändrar sig till det lite mer skriftspråkliga 

grät (rad 9). Man kan också se att hon försöker levandegöra berättelsen genom att ändra sin 

röst. Hon avslutar också med att koppla till eleverna själva genom att fråga: har ni varit dit 

än?  Det som inte syns i transkriptionen är att hon också talar långsamt och väldigt tydligt. 

Samtliga elever sitter tysta och lyssnar koncentrerat när hon berättar. 

Efter detta börjar någon elev ställa frågor om hennes skoltid, frågor som hon besvarar men 

först efter att frågorna upprepats flera gånger. Därefter kommer ett helt nytt elevinitiativ. För 

att synliggöra hur eleverna initierar ett nytt ämne och hur läraren tar tillbaka ordet har jag 

                                                 
3
 För att förtydliga markeras byte av betydelse i transkriptionen med /. 
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delat in transkriptionen i tre spalter. Den första spalten innehåller elevtal. Läraren har fått två 

spalter för att åskådliggöra när jag uppfattar att läraren för dialog med eleverna och att läraren 

för en monolog. Samtida tal har markerats med = och ohörbart tal med XXX. Vid utdragets 

början svarar läraren på en elevkommentar om skoltoaletter förr. 

 

 Elevtal Lärare dialog Lärare monolog 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

 

 

E10: =Min morfar han har 

problem med hjärtat så han 

har haft jättemånga XXX 

E11:= Min farmor fick 

hjärtattack 

 

E12: =Min farmor har fått 

en propp i XXX  

 

E13:= Min farfar bara 

tuppade av i bastun när han 

låg och sov och bastade  

 

 

E13: Han var död 

 

 

E13: Förra året  

 

 

E14: =Min pappa XXX 

E15: =XXX 

 

 

 

 

 

 

E16: XXX 

L: Ja visst var det inte orättvist  

 

 

 

 

 

 

L: Mm 

 

 

L: Ja det är ganska  

van= 

 

 

L: Det gjorde han vaknade han 

inte nåt mer? 

 

L: Han var död ja var det länge 

sen? 

 

 

L: Var det förra året mm ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L: hörni / vad är det för dag i dag 

då? (lägger boken åt sidan) 

 

L: tur att det inte är så  nu utan= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L: Det är rätt vanligt att äldre får 

hjärtinfarkt eller propp (.) när 

man är äldre kan man få det i 

hjärtat eller man kan få det i 

hjärnan … / och då kan det vara 

så  

 

L: att man har jobbat lite mer 

eller lite för mycket / att man är 

lite för stressad / att man 

behöver vila och ta det lite lugnt 

i stället /  så då kan det gå bra (.) 

många gånger (.) så går det ju 

bra / (..) vi får se hur det går för 

farfar (.) det får vi se sen / (.) hur 

det går för henne om hon 

kommer tillbaka till skolan / tror 

ni det / ja vi vet ju egentligen det 

/ för vi har ju läst / (.) i våras 

läste vi ett kapitel / så vi vet ju 

att hon kommer tillbaka till 

skolan /  
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I denna del kan vi följa hur eleverna med viss kraft tar över både talutrymmet och ämnet. Att 

det krävs kraft av eleverna syns av att de måste ta till samtida tal för att säga det de vill. 

Ämnet knyter an till det lästa men inte till det som läraren valde att ta upp. Man ser också 

lärarens tvekan till ämnet genom svaren Mm och Ja det är ganska van. Därefter gör hon något 

som är rätt vanligt bland lärare och som också har observerats av Gibbons (2006). På raderna 

15-22, upprepar hon det eleverna säger och ställer följdfrågor. Detta är knappast något hon 

skulle göra i jämbördig interaktion med vuxna. Elevernas svar på hennes frågor är också det 

enda de yttrar i denna del utan att behöva använda sig av samtida tal. Därefter ser man hur 

läraren tar tillbaka ordet genom att säga ”hur det är” och göra anspråk på att vara den som 

”vet”. Hon avslutar med att byta ämne genom att övergå till att fråga om almanackan. 

I båda fallen använder lärarna olika strategier för att fånga och behålla elevernas 

uppmärksamhet. Språklig medvetenhet hos lärarna kan ses när den andra läraren höjer den 

språkliga nivån med gri grät och när läraren i år 1 sänker nivån genom att använda barnsliga 

uttryck som tjuvar och grejar. Några få svåra ord förekommer. Ordet förutsägelse förklaras i 

vägningsexemplet och även om det görs lite otydligt, förefaller det som att eleverna ändå 

förstår eftersom de sedan genomför övningen som avsett. Orden hjärtattack och propp 

däremot i det sista exemplet förklaras inte och samtliga elever som tar initiativ till att prata om 

hjärtsjukdomar är enspråkigt svenska. I den första sekvensen hölls monologerna samman av 

enkla adverb, främst så och sen. I den andra sekvensen varierar läraren användningen av 

sammanhållande element, exempelvis då, så, för, fast, förr och egentligen. 

 

Elevernas språkutveckling 

Genom dessa exempel har jag försökt ge en översiktlig bild av den språkliga miljö som detta 

klassrum erbjuder, med fokus på monolog. I denna miljö förväntas andraspråkseleverna 

utveckla både sin språkliga svenska bas och börja utveckla den avancerade svenska som de 

kommer att behöva för sin kommande utbildning. Det är tydligt att det språk som förekommer 

är enkelt och vardagligt. Det underlättar troligtvis för andraspråkseleverna att utveckla ett 

svenskt basspråk. Just det faktum att klimatet är inkluderande bidrar troligtvis till detta. Man 

kan också anta att den konkreta undervisningen och de fasta rutinerna, exempelvis runt 

morgonsamlingen, gynnar andraspråkselevernas lärande. Att det sällan förekommer längre tal 

på mer komplex nivå, däremot, undanhåller eleverna från möjligheter att möta och använda 

detta språk i klassrummet. För att kunna koppla klassrumsspråket till enskilda elevers 
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språkutveckling ska jag kort presentera två av de elever som finns i detta klassrum och 

försöka ge en bild av deras språkliga utveckling. 

En elev i klassen är Arin. Han är född i Sverige men i hans hem talas kurdiska och han har 

gått svensk förskola sedan han var något år. I år tre är hans skrivande och läsande fortfarande 

mycket mödosamt. Den längsta text han skriver är följande: 

 

Bjön 

 

Bjön bor i en Låda. 

 

Bjön har tagar på seg. 

Han är en robot och han 

har en piStol. Han har svarta skor. 

Han har ett x på sig. 

Jag gick till skolan. Efter 6 timmar  

kom jag hem. Han va borta va! Han är 

borta. 

Bjön han gick ut till skogen 

 

och letade efter mat sen 

fick han se en katt 

 

som va jättestor. Katten jagade. 

Bjön Han.gömde sig bakom ett 

Träd han blev jätte räd. Sen gick han  

Hem. Vart har du varit?  i skogen 

Jag har letat efter mat okej du får inte va ute själv okej. 

 

Denna text är renskriven efter att han har fått hjälp av läraren och kamrater. Han följer inte 

skrivnormerna när det gäller bland annat punkt, stor bokstav och radbyte vilket gör texten 

svårläst. De sista sex meningarna är direkt anföring, vilket inte markeras. Man får en stark 

känsla av att hans ork tagit slut. Texten är kort och innehåller endast vanliga verb och nomen 

och få är utbyggda. I en intervju i år tre visas att han har mycket svårt att uttrycka en längre 

sammanhängande tanke även muntligt, att hålla monolog: 

 

Alltså förra raste e den ... fruktrasten då alla putta och sånt så vi hade killsnack och Elina och 

Zahra också dom var också med alla som spelade fotboll sen när vi pratar vilken som har puttat 

och knuffat och sånt tacklat och sånt och sen får man inte göra sånt och sen den här den här 

matrasten då gjorde vi inte det då var vi bättre 

 

Här är det uppenbart att han har brister vad gäller satsbyggnad och tempus. Han använder inte 

mer komplexa tempusformer som pluskvamperfekt (sen när vi pratade om vilka som hade 

puttat). Att han även saknar många ord som han behöver, visas av följande utdrag: 

 
Vi tog en e typ en sån här stor kartong (Mm) sen tog vi … röd sak (Mm) sånt här röda saker så 

rev vi typ som ett målat hus sen ritade vi fönster och sen (…) Man tog två såna här en liten pinne 

man tog lim på då tog man lim på dom ... på pinnen sen tar man ett sån hära ett typ ett däck 
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lägger på låterne va… andra låterne vara tills det torkar sen läggar man e vahetere … papper eller 

nåt 

 

 

Utan att gå in på någon närmare analys av det sagda konstaterar jag att det är svårt att förstå 

vad han vill säga när han försöker uttrycka något som är lite mer komplext. Detta gäller även 

andra delar av intervjuerna med honom som inte presenteras här av utrymmesskäl. Som 

jämförelse ska jag också presentera lite material från en av de enspråkigt svenska eleverna, 

Maria. Maria kunde läsa på vårterminen i förskoleklassen, liksom flera elever i klassen. I 

slutet av år tre skriver hon följande text tillsammans med en kamrat (av utrymmesskäl är 

endast första halvan av texten medtagen): 

 

Den konstiga sommaren! 

Det var en gång en tjej som hette Susanna. Hon älskade sommarn  

jätte mycket. En dag när Susanna gick upp på morgonen så såg hon  

nåt konstigt. Hon såg att det snöade. Hon gick till sin mamma och sa  

det. Hennes mamma blev också väldigt ledsen för hon vet ju hur mycket  

som Susanna älskar sommarn, och det var ju bara i juli, så det kunde  

väll inte snöa nu? Men hon visste inte om hon skulle tro på det. Och till sin 

förskräckelse såg hon att det snöade. Hon sa att som tröst så skulle dom  

åka till badhuset om Susanna ville. Och det ville hon. Jag ska bara  

packa bad väskan sa Susanna. Men då kom hon på att det inte skulle  

gå att bada på ute badet. Då blev hon ännu ledsnare. Men dom åkte i  

alla fall dit för inne badet hade ju öppet i alla fall. När dom var där sa  

hennes mamma att hon trodde att det skulle ha sluttat snöa när dom kom  

hem. Det var Susanna glad över. Sen var det dags att hoppa i. Det var 

ganska så kalt i vattnet men hon visste att det skulle bli varmare snart. 

Sen efter att hon hade doppat sig så hoppade hon från trampolinen.  

Det var kul. Men när hon hade hoppat i så märkte hon att vattnet hade blivit till frost. Hon 

simmade så fort hon kunde och gick upp med  

darrande ben. Hon sprang så fort hon kunde till sin mamma.  

 

Av denna text framgår klart att flickorna behärskar ett avancerat språk med många 

skriftspråkliga drag, exempelvis: Det var ju bara i juli och  Sen var det dags att hoppa i. Det 

är också tydligt att de har god textuell kompetens, deras text har både början och slut (saknas 

här) och en tydlig röd tråd. Dessutom innehåller den ett problem som får sin lösning. När det 

gäller tempus använder Maria både pluskvamperfekt, futurum exaktum (i texten: skulle ha 

slutat snöa) och futurum preteriti (i intervju: skulle renskriva). Syntaxen är komplex med flera 

fall av underordning på flera nivåer både i intervju och i texten. Hon använder också 

avancerade adverbial (i texten: till sin förskräckelse såg hon och med darrande ben) och 

efterställda attribut (i intervju: meningarna i boken, inte allting utan så att det räcker på en 

eller två sidor). 

 

Diskussion 
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Vilken roll spelar den språkliga klassrumsmiljön för dessa två elevers språkutveckling?  För 

det första kan man tänka sig att en orsak till den låga skriftspråkskompetens som Arin 

uppvisar vid slutet av år tre är att skriftspråksundervisningen har skett på svenska som han 

ännu inte behärskar i tillräckligt hög grad. Materialet visar att hans förmåga att föra ordet en 

längre stund eller att uttrycka något komplicerat vid slutet av år tre är bristfällig. Med tanke på 

den vikt som Eriksen Hagtvet (2002) lägger vid textuell kompetens som förkunskap för 

skriftspråksutvecklingen är det inte förvånande att Arin inte har utvecklat goda färdigheter i 

läsning och skrivning.  

För det andra kan man anta att klassrumsspråket är avgörande just för andraspråkselevernas 

utveckling av mer avancerade former av svenska. Man kan anta att det är sällan de får tillfälle 

att möta och själva använda dessa former av svenska språket utanför klassrummet. Även om 

de umgås med svenska kamrater är det språk som då förekommer knappast troligtvis inte av 

det slag som det språk de förväntas behärska högre upp i skolan. Som vi kunde se tidigare var 

tillfällena till att möta längre tal i klassrummet få och generellt var klassrumsspråket enkelt. 

Det har troligtvis förenklat förståelsen för eleverna och gett dem möjlighet att delta i de 

anvisade övningarna men har inte gett dem de språkliga utmaningar som krävs för att de ska 

kunna utveckla det mer kunskapsinriktade skolspråket. Inte heller har de mött krav på att 

själva producera exempelvis längre tal. 

Hur kan då Maria ha utvecklat en så hög språkbehärskning både i tal och skrift? En typ av 

språkligt intag och utflöde som vi vet har skiljt sig åt mellan dessa två elever är skrift. Arin 

har inte läst mer än någon enstaka bok och då handlar det om någon enkel bilderbok och med 

lärarens hjälp. Maria, däremot, har läst ett stort antal böcker under dessa år och hon har skrivit 

ett antal berättelser. Dessutom har hon både läst och skrivit mycket annat utanför skolan, så 

som tidningar, brev och annat. Det betyder att det skriftspråksflöde som hon har mött och den 

skrift hon själv producerat är oändligt mycket större. Man kan alltså anta att skrift har 

påverkat hennes språkliga utveckling i mycket högre grad än vad det har gjort för Arin. 

Visserligen har läraren ibland läst högt i klassen men det har inte skett ofta och om språket har 

varit för svårt har det inte lett till intag för Arin. Det betyder att han i högre grad har varit 

hänvisad till det talade klassrumsspråket för sin språkliga utveckling.  

Fokus när det gäller språkundervisningen i klassen under dessa år har legat på läs- och 

skrivutveckling, så som det vanligtvis gör under de tidigaste åren i skolan. Vid några få 

tillfällen har elever erbjudits tillfälle att hålla förberedda presentationer men det har då 

vanligtvis gällt elever som har klarat av de anvisade skriftspråksövningarna. Dit hör Maria 

men inte Arin.   
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Min slutsats är att alltför starkt, ensidigt fokus på läs- och skrivundervisning under de tidiga 

åren i skolan, på bekostnad av allmän språkutveckling, skulle kunna missgynna inte bara 

andraspråkseleverna utan även de elever som sällan möter det kunskapsinriktade skolspråket 

utanför skolan. Under den tid det tar för eleverna att utveckla effektivt läsande och skrivande 

är det viktigt att den allmänna språkutvecklingen inte stannar av. Det är särskilt viktigt för de 

elever som det tar lite längre tid för att uppnå hög kompetens i läsning och skrivning. 

Monologen, särskilt i form av berättande, är viktig för att eleverna ska få möjlighet att börja 

utveckla den typ av språk som de senare kommer att behöva högre upp i skolan. Alla elever, 

och särskilt de som ännu inte kommit långt i sitt läsande och skrivande, behöver många 

tillfällen till att möta och själva producera berättelser, formulera kunskap och uttrycka längre 

sammanhängande tankar. Särskilt för de andraspråkselever som bara möter den typen av 

svenska i skolan är det nödvändigt. 
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i
 För att förtydliga markeras byte av betydelse i transkriptionen med /. 

 


