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Abstract 
Sari Vuorenpää (2016): Litteracitet genom interaktion. Studier från Örebro i svenska 
språket 13. 

 
The dissertation Litteracitet genom interaktion [‘Literacy through Interaction’] spot-
lights how literacy interaction can work in the primary school’s multilinguistic envi-
ronments. It investigates conversations that occur in and around teaching about writ-
ing. The study material was collected from three different schools from year zero to 
year three, and special focus is given to what I call literacy chains. These chains are 
connected by the fact that they all concern a writing assignment that every pupil must 
complete, which in my material involves the text types narrative, factual text and 
poem. During the teaching sequences that unfold, there is an interplay of literary 
events in connection with speech, writing and various artefacts. My main object of 
inquiry is the interaction that occurs in these literacy chains.  

The dissertation demonstrates that the teachers’ lessons with the class as a whole 
lead to fixed conversational patterns, with pupils asked questions that require specific 
responses. The conversations tend to form either a so-called IRE pattern, where the 
reader’s initiative for a question demands a given answer in response which is then 
evaluated by the teacher, or a list pattern, with the pupils filling in answers.  

In situations involving the whole class, persistent, determined pupils are needed to 
break into the teacher’s monologue. When persistence wins out, from the pupil’s per-
spective, pupils can contribute new aspects to these conversations. In small groups and 
in one-on-one conversations, there are more pupil initiatives, since conversational 
patterns are not as fixed or predetermined.   

One key finding is that multilinguistic resources are sometimes made use of even 
though the schoolwork is usually based on a single-language conversational norm. Yet 
it is clear that multilingualism is a useful resource regardless of the teacher’s language 
background. On several occasions, we encounter participants who together construct 
a multilinguistic environment where languages are interwoven. 

 All three literacy chains provide pupils with clear templates for writing, which de-
termine what the pupils are supposed to do. The writing template in the poem chain 
serves as support for their writing but is not a straitjacket. This can be compared to 
the template for the factual text, which includes a copy of the model text.  

The written language norm of writing properly is communicated in great detail by the 
teachers to the pupils. Writing properly is not just having good, legible handwriting, but in 
school the writing norms to be applied in writing assignments are made relevant.  

On a more general level, the study illustrates that material resources vary in the 
schools, from green chalkboards to classroom resources that include laptops. Howev-
er, schoolwork is predicated on paper-based writing. There is built-in stress, since 
schoolwork is governed by time, with a schedule that determines learning activities 
down to the minute, with them ending at a precise time. There is a race against time.  

 
Keywords: interaction, literacy, literacy events, literacy practices, literacy chains, multi-
lingualism, translanguaging, initiative, lessons, onsets, lists, text conversations, stress   
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Abstrakt 
Sari Vuorenpää (2016): Litteracitet genom interaktion. Studier från Örebro i svenska 
språket 13. 

 
Avhandlingen belyser hur litteracitetsinteraktion kan gå till i grundskolans flersprå-
kiga miljöer. Det handlar om samtal som uppstår i och kring skrivundervisning. 
Undersökningsmaterialet är insamlat från tre olika skolor inom skolår F-3, och i det 
materialet är det särskilt det som jag kallar litteracitetskedjor som uppmärksammas. 
Kedjorna hålls samman av att de berör en gemensam skrivuppgift, som i mitt material 
handlar om texttyperna berättelse, faktatext och dikt. I de undervisningsförlopp som 
uppstår samsas litteracitetshändelser knutna till tal, skrift och olika artefakter. Mitt 
huvudsakliga analysobjekt är interaktionen som uppstår inom litteracitetskedjorna. 

Avhandlingen visar att lärarnas genomgångar i helklass leder till fasta samtals-
mönster genom att de ställer frågor till eleverna som kräver bestämda svar. Samtalen 
tenderar att bygga antingen på s.k. IRE-mönster, där läsarens frågeinitiativ pockar på 
ett givet svar som respons, vilket sedan evalueras av läraren, eller på ett listmönster, 
där elever fyller i svar.  

I helklassituationer krävs det envisa och målmedvetna elever för att bryta igenom 
lärarmonologen. Genom att trägen vinner, ur elevperspektiv, kan eleverna bidra med 
nya aspekter till samtalen. I smågrupper och samtal en mot en förekommer fler elev-
initiativ, eftersom samtalsmönstren inte är så fasta och förutbestämda.  

Ett viktigt resultat är att flerspråkiga resurser ibland tas i bruk, även om skolarbe-
tet oftast bygger på en enspråkig samtalsnorm. Men det är tydligt att flerspråkighet är 
en användbar resurs oavsett lärarens språkbakgrund. Vi möter vid några tillfällen 
deltagare som tillsammans konstruerar en flerspråkig miljö där språken flätas ihop. 

Alla tre litteracitetskedjorna erbjuder elever tydliga skrivmallar, vilket reglerar vad 
eleverna ska göra. Skrivmallen i diktkedjan fungerar som ett stöd för skrivandet, men 
ingen tvångströja. Att jämföra med faktatexten där det sker en avskrift av modelltex-
ten.  

Skriftspråksnormen att skriva fint förmedlas nogsamt av lärarna till eleverna. 
Skriva fint är inte bara att ha en fin och läsduglig handstil, utan i skolan relevantgörs 
de normer för skrift som ska tillämpas i skrivuppgifter. 

På ett mer allmänt plan illustrerar undersökningen att materiella resurser varierar i 
skolorna från den gröna krittavlan till klassuppsättningar med laptoppar. Skolan 
stöder sig dock på en pappersbaserad skriftlighet. Det finns en inbyggd stress, för 
skolarbete är reglerat av tid. Skolan regleras av ett minutbundet tidsschema och de 
lärande aktiviteterna klipps av utifrån exakta klockslag. Det pågår en kapplöpning 
med tiden.  

 
Nyckelord: interaktion, litteracitet, litteracitetshändelser, litteracitetspraktiker, 
litteracitetskedjor, flerspråkighet, translaguaging, initiativ, genomgångar, uppstarter, 
listor, textsamtal, stress   

 
Sari Vuorenpää, Södertörns högskola, 141 89 Huddinge 
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1 Inledning 
När vi möter en skoltext, som i bild 1, kan det vara svårt att ana vilken 
möda, vilka aktiviteter och vilket engagemang som ligger bakom. Vad 
gjorde eleven i 80 minuter längs vägen till denna berättelse om en familjedag 
på stranden när plötsligt en bläckfisk sprutar bläck? Det är dessa undervis-
ningsprocesser avhandlingen avser att belysa. 

 

Bild 1. Utdrag från en elevtext i skolår 3 

Ett av de centrala målen för grundskolan är att utveckla elevers skrivre-
pertoar. Avhandlingen handlar om samtalets centrala roll i skolans littera-
citetsarbete i yngre åldrar. Den fokuserar den interaktion som förekommer 
inom undervisningsförlopp där skrivande ingår.  

Jag närmar mig litteracitetsinteraktion, inom skolår F–3 i flerspråkiga 
miljöer inom grundskolan, rustad med videokamera, digitalkamera, voice-
recorder, anteckningsblock och en stor portion nyfikenhet för hur littera-
citetsinteraktion görs. Jag möts av entusiastiska och engagerade lärare och 
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elever och dagarna fylls av samtal och texter. Dessa litteracitetshändelser 
länkas ihop genom samtal och jag kallar dem litteracitetskedjor.  

Litteracitetskedjor påbörjas och avslutas löpande i skolan och i denna 
avhandling kommer vi följa tre sådana kedjor mer i detalj, nämligen under-
visningsprocesser om berättelse, faktatext och dikt. Dessa kedjor är inbäd-
dade i skrivundervisning i skolans institutionella miljö. Det innebär att jag 
betraktar de tre skolorna som en gemensam kontext. Interaktionen i littera-
citetskedjorna utgör det huvudsakliga analysobjektet. Närmare bestämt 
handlar denna avhandling om interaktion i skolsammanhang i processer 
som har att göra med läs- och skrivutveckling. 

1.1 Samtalets betydelse 
Jag ser klassrummet som en arena för arbete med interaktion, vilket skapar 
möjligheter till kunskapsutveckling. Det innebär att lärande och kunskap 
ses som dialogiskt betingat. Förutsättningen är att lärande är ett deltagande. 
Eleverna jag möter är 6−10 år. Vi befinner oss mitt i en lärandearena fylld 
av texter och samtal som knyts ihop genom sammanlänkade kommunika-
tiva processer. Samtalet får en särställning. Denna aspekt betonas av exem-
pelvis Trøite Lorentzen (2009:15):   

Den nyaste kunskapen är kanske ändå hur värdefullt samtalet är för skrivut-
vecklingen, både under tidiga barnaår och i skrivande som sker senare, dock 
under förutsättning att samtalet är knutet direkt till språk och skrivande (Lo-
rentzen 2007). Med den kunskapen är det inte naturligt att se på skrivande 
primärt som ett avståndsmedium, som något ensamt och kvalitativt an-
norlunda än muntlig språkutveckling. Man skapar en konstlad motsättning 
när man säger att talspråket lärs genom social kontakt i här-och-nu situat-
ioner med stöd av en dialogpartner, medan den skrivna eller medierade tex-
ten måste tänkas in i ett sammanhang av barnen själva.  

Citatet ovan visar att texter har sin grund i samtal och det är så skrivut-
veckling sker. Trøite Lorentzen (2009) betonar även att muntlig och skrift-
lig språkutveckling äger rum sida vid sida. Dessa samtal har särskild bety-
delse för lågpresterande elever och för elever med andra modersmål (jfr 
Lindberg 2005 och Liberg 2009a). 

1.2 Skolan som en litteracitetsarbetsplats 
Skolan är Sveriges största arbetsplats där elever och lärare möts varje vardag 
under skolterminerna. Denna avhandling utgår från begreppet litteracitet 
för att fånga den sociala verklighet där elever och lärare praktiserar läsande 
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och skrivande genom samtalande. Litteracitet innefattar mer än den tek-
niska färdigheten att kunna avkoda ord. Jag ser litteracitet som en praktik 
som påverkas av omgivningen. Att använda ordet litteracitet är enligt 
Lankshear och Knobel (2003) ett synsätt och bör inte enligt dem samman-
blandas med att endast tala om läsande och skrivande, utan det ska ses som 
ett särskilt sociokulturellt förhållningssätt.  

Att samhället blir allt mer skriftbaserat (Karlsson 2006, Blåsjö 2010) sät-
ter fokus på litteracitetens betydelse, vilket gör det intressant att beskriva 
och analysera hur interaktionen vid litteracitetsarbete i skolans vardag kan 
se ut i praktiken. För oavsett elevers resultat i diverse tester är kanske skol-
ans viktigaste uppdrag att förbereda eleverna för arbetslivet, ofta via vidare 
studier, ett arbetsliv där skriftbruket ställer allt högre krav (se t.ex. Karlsson 
2003, 2004, 2006).  

Under början av 2000-talet har textens funktion fått allt mer uppmärk-
samhet inom skolan i Sverige. Det har gått en våg av utbildningar, många 
olika typer av lärarlyft och kommunala satsningar, genom hela utbildnings-
väsendet med stort fokus på att lärare ska ha de rätta kunskaperna för att 
kunna introducera elever till en bred repertoar av texttyper. Detta har även 
förtydligats i den nu gällande Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet 2011, vari olika texttyper har fått en tydligare ställning 
(se Lgr 11 svenska och svenska som andraspråk 3.17 och 3.18).    

1.3 Skolans styrdokument 
Studien följer samtal som pågår inom skolans undervisningsramar. I Läro-
planen för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna 
1994 (Lpo94) lanserades ”ett vidgat textbegrepp” där begreppet text gjordes 
bredare och inkluderar även t.ex. bilder. Detta visar att skolans språk-
undervisning inte enbart ska utgå från skrivna texter utan även att lyssnande, 
filmtittande och betraktande och tolkande av bilder är delar av språk-
undervisning.  

När empirin till denna avhandling insamlades hade de aktuella skolåren, 
F-3, nyligen fått ett nytt styrdokument: Läroplan för grundskolan, för-
skoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11). I det centrala innehållet i 
svenskämnena betonas elevernas behov att kunna skriva olika typer av text-
er. Texttyper som särskilt nämns som centralt innehåll i grundskolans 
svenskämnen och i modersmål i skolår 1−3 har samlats under rubriken: 
Berättande texter och sakprosatexter. Där nämns även poetiska texter från 
olika tider, texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitel-
böcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Vidare betonas hur en berättande 
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text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning. Även 
beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter och hur de kan 
organiseras, nämns som ett centralt innehåll. I svenskämnena tas dessutom 
instruerande texter upp, som arbetsbeskrivningar samt texter som kombi-
nerar ord och bild.  

Att skollitteracitet numera ses som en repertoar råder en tydlig samstäm-
mighet om i styrdokumenten. Handstil och att kunna skriva på dator, språ-
kets struktur och sambandet mellan ljud och bokstav är också centralt 
innehåll. Att läsa, skriva, tala, lyssna och samtala är olika innehållsdelar. 
På samma gång ska skolan uppfylla det gemensamma skoluppdraget enligt 
samma styrdokument (sidan 9): ”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, 
nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa 
problem.” 

Det ovan nämnda är en liten del av de styrdokument som lärare ska följa 
och efterleva i sitt dagliga möte med varje elev. I skolans värdegrund och 
uppdrag, som ingår i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritids-
hemmet 2011 (Lgr11), betonas att undervisning ska anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov. Detta förtydligas i stycket om en likvärdig ut-
bildning med konstaterandet att undervisning aldrig kan utformas lika för 
alla.  

1.4 Flerspråkighet i skolan 
Majoriteten av jordens befolkning är flerspråkig. Att vara flerspråkig elev i 
skolan kan te sig mycket olika utifrån hur flerspråkigheten tas till vara. Fler-
språkighet kan ses som en prefererad eller icke-prefererad resurs i interak-
tion mellan elever och lärare och mellan elever och elever. Flerspråkighet 
kan antingen kosta eller ge möjligheter (Slotte Lüttge 2005:193ff). Denna 
variation i skolans erbjudanden kan jämföras mot Lindbergs (2009:13) 
konstaterande: ”Utbildning är en nyckelfråga för den demokratiska sam-
hällsutvecklingen och att människor lär bäst på ett språk som de förstår 
är en självklarhet.” 

Jag ser flerspråkiga litteracitetshändelser ur ett s.k. translanguage-
persperktiv. I ett sådant perspektiv blir olika språk dialogiska resurser som 
kan användas i olika situationer. I avhandlingen presenteras olika flerspråkiga 
miljöer, vilket innebär att det i elevgrupperna finns elever som har andra 
modersmål än majoritetsspråket svenska. Sammantaget är de flerspråkiga 
eleverna i majoritet. 

Avhandlingen vill speciellt uppmärksamma när och hur olika språkresur-
ser tas till vara. Den svenska skolan står idag inför stora utmaningar, inte 
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bara utifrån internationella tester, utan också hur vi i framtiden lyckas ut-
nyttja möjligheten med flera språk. Olika språk- och kulturbakgrunder ger 
olika föreställningar om litteracitet och vad läsning och skrivning kan an-
vändas till (se t.ex. Heath 1983, Fast 2007).  

1.5 Avgränsningar 
Jag följer elevernas hela skoldagar under lektionstid. Min studie innefattar 
inte tiden efter skoltid. Det jag beskriver och analyserar är undervisnings-
förlopp, alltså det som elever och lärare gör. Det finns andra studier som 
inkluderar elevernas hela vardag och följer med barnen till fritidsverksam-
heter och hem, t.ex. Fast (2007), Randahl (2014) och Svensson (2014). Ele-
verna får en tydlig roll i denna text, även om det är lärarna som iscensätter 
och startar upp processerna som jag utforskar. Valet av flera skolor baseras 
på en önskan att lyfta studien bortom ett unikt fall. 

Denna studie har inte ett utvecklingsperspektiv i bemärkelse av en longi-
tudinell studie. Den består av nedslag i undervisningsförlopp och inriktar 
sig på potentiella lärandesituationer men följer inte elevernas eller lärarnas 
utveckling över tid. Mitt fokus är alltså hur litteracitetsinteraktion organi-
seras i skolan. 

Litteracitetskedjorna, som jag har valt att fokusera på, ger studien en av-
gränsning i tid och rum vad gäller det inspelade och insamlade materialet. 
Från totalt 37 timmars videofilmer fördjupade jag mig inom de tre kedjorna: 
berättelse 92 minuter, fakta 49,5 minuter samt dikt 140 minuter. Därmed 
blev materialet jag analyserar totalt 281,5 minuter. Genom att jag har valt 
dessa kedjor från materialet och att jag även i kontextbeskrivningarna, i 
resultatkapitlen 6−10, beskriver materialet i ett mer lokalt perspektiv hop-
pas jag mina näranalyser gör materialet rättvisa. Inte heller dessa 4,7 tim-
mar kan redovisas på detaljnivå. Från detta material skedde ett urval som 
matchar studiens syfte och frågeställningar. Frågeställningarna har utarbe-
tats i samspel med materialbearbetningen. 

Avhandlingen är skriven inom forskarutbildningen ämnet svenska (inte 
att sammanblanda med skolämnet svenska eller svenska som andraspråk) 
och forskarskolan utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik 
(UVD) vars syfte är att erbjuda mång- och tvärvetenskapliga perspektiv på 
utbildningsvetenskap och didaktik. Didaktik innefattar inom denna fors-
karskola ett område som behandlar förhållandet mellan undervisning, 
lärande och socialisation med utgångspunkt i att undervisning baseras på 
en mängd aktiviteter.  
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1.7 Syfte och frågeställningar 
Studiens övergripande syfte är att analysera interaktionen som uppstår i lit-
teracitetskedjor inom tidiga år i grundskolan i flerspråkiga miljöer. Med 
litteracitetskedjor avses förlopp som är knutna till skrivundervisning i sko-
lan och genom dem fokuserar jag på interaktionen. Syftet preciseras i föl-
jande frågor. Kapitelhänvisningen visar var i avhandlingen svaren, huvud-
sakligen, går att hitta. Samtidigt besvaras frågorna även över kapitelgrän-
serna. Forskningsfrågorna lyder: 
 

Hur är interaktionen i skolan inbäddad i den fysiska kontexten? 
 

Frågan besvaras i kapitel 6 och tar fasta på hur skolmiljön samspelar med 
interaktionen. Vi får en inblick i vad litteracitet i skolan kan innebära uti-
från vad eleverna erbjuds. 

Kapitel 7 och 8 tar upp hur undervisningsförlopp sätts igång i skolan och 
hur genomgångar växer fram i interaktionerna inom litteracitetskedjorna. 
Med andra ord tar kapitlet upp hur genomgångar hanteras. Kapitel 7 be-
svarar frågorna:  

 
Vad sker i interaktionen vid uppstarterna av litteracitetskedjorna och 
hur tolkar eleverna texttyperna? 
 

Kapitel 7 inriktar sig på hur interaktionen inom respektive litteracitetskedja 
påbörjas och hur dessa introduktioner tolkas av eleverna. Även här upp-
märksammas den fysiska miljön samt ickeverbala resurser. 
 
Kapitel 8 besvarar frågorna: 
 

Vad sker i interaktionen i genomgångarna och hur tolkar eleverna 
genomgångarna? 
 

Genomgångar sker i olika delar av litteracitetskedjorna. Jag uppmärksam-
mar centrala delar i dessa genomgångar, vilka artefakter som används, vilka 
organisatoriska former som förekommer och hur eleverna tolkar genom-
gångarna.  

 
Kapitel 9 ägnas åt denna fråga:  
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På vilket sätt påverkar elevinitiativ interaktionen i litteracitetsked-
jorna? 
 

I och med elevers och lärares olika roller i skolan som institution blir fokus 
här på hur elevers initiativ får genomslag i interaktionen. Det handlar om 
när elever kan skifta från lyssnarrollen till en talare och vilka initiativ som 
lyckas bryta in i lärarens genomgång.  

 
I det sista resultatkapitlet, kapitel 10, flyttas blicken än mer mot flersprå-
kighet som resurs och frågan som besvaras lyder:  
    

Hur påverkar flerspråkighet interaktionen i litteracitetskedjorna?  
 
Kapitlet förutsätter alltså ett synsätt vari olika språk ses som resurser i sko-
lan och i samhället. Fokus är på vilket sätt elevers flerspråkighet kan tas 
tillvara i skolan. 
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2 Teoretiska perspektiv 
Detta kapitel redogör för avhandlingens teoretiska grund. Dialogism kan 
ses som en överordnad teoribildning och ett analytiskt ramverk för språk-
ande processer, kommunikation och tänkande. Dialogismen tar fasta på hur 
vi hanterar och formar omvärlden och skapar mening i tillvaron genom an-
vändandet av språkliga resurser i interaktion med vår omgivning. Utifrån 
att andras roller betonas kan det ses som ett alternativt synsätt till individ-
orienterade synsätt så som behaviorismen och kognitivismen. Det finns nära 
kopplingar till kontext, situerad interaktion och situationsöverskridande 
praktiker. Denna dialogiska syn ligger i linje med den syn på litteracitet som 
denna avhandling anammar, vilket betyder att litteracitet är en social 
handling och något vi människor gör i samspel med andra. Med begreppet 
translanguaging fångar jag hur flera språk kan samverka och samexistera i 
interaktion. Vidare använder jag mediering som ett teoretiskt begrepp för 
att ringa in hur vi kan använda artefakter för att förstå vår omvärld.  

2.1 Dialogism 
Dialogismen har sitt ursprung i litteraturteoretikern och språkfilosofen 
Bakhtins (1981, 1986) och språkpsykologen Rommetveits (1974, 1996) ar-
beten. Enligt Bakhtin (1981) och forskare i det som kallades Bakhtinska 
cirkeln är varje yttrande svar på yttranden som har förekommit tidigare, 
samtidigt som det ger upphov till framtida yttranden. Bakhtin ser allt munt-
ligt såväl som skriftligt som dialogiskt betingat av röster som gör sig hörda, 
ett samspel mellan jaget och den andre. Mening och förståelse skapas i sam-
spel med andra och i detta samspel är samtalet en central aspekt.  

Ytterst ser Bakhtin hela vår existens som ett dialogiskt fenomen. Vi män-
niskor är, enligt Bakhtin, inga öar och därmed sker inte meningsskapandet 
i huvudet på individer utan i samspel med andra. Detta synsätt innebär att 
lärande uppstår i interaktion.  

Linell (2009) säger, starkt influerad av Bakhtin, att vi människor inte är 
autonoma utan behöver, för att överleva, dialoger med andra. Samtalet är 
ett sätt att göra detta meningsskapande tillsammans. Såväl Bakhtin som 
Rommetveit betonar att mening och förståelse inte är möjligt att transpor-
teras från en person till en annan, utan skapas i själva kommunikations-
situationen, i dialogen mellan den som ger uttryck åt något och den som 
hör eller läser yttrandet. Deltagare i samtal blir enligt detta tankesätt med-
producenter. 
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Yttranden har enligt Bakhtin (1997) alltid en särskild rörelse. I vardagliga 
situationer använder vi begreppet dialog när vi talar om samtal mellan två 
eller ibland flera personer. Bakhtin inkluderar skriftligt, muntligt och 
människors inre samtal i begreppet dialog. Viktigt är också, i ett teoretiskt 
perspektiv, att erinra om att dialogism inte bara handlar om det konkreta 
samtalet i t.ex. ett klassrum utan det är en särskild syn på kunskap, männi-
skor och språk (Dysthe 1996). Inte heller ska vi sätta ordet monolog som 
motsats till Bakhtins dialog, då allt enligt Bakhtin är dialogiskt, samtidigt 
som det auktoritativa ordet ibland kan uttryckas monologiskt i en skolkon-
text, exempelvis när en lärare har en genomgång med helklass och håller ett 
monologiskt anförande (Dysthe 1996). Avsikten med dialogen, i Bakhtins 
anda, är inte att övervinna oenigheter utan att diskutera dem.  

Liberg (2003) skriver fram Bakhtins arbete som en distinkt protest mot 
tidens auktoritära och monologiska anda i det ryska samhället. En enstämmig 
språkmiljö styrs av auktoritärt och normativt tänkande. Det flerstämmiga 
länkas ihop av tidigare erfarenheter inom dialoger och ger aktiva deltagare 
som språkskapare och inte endast språkbrukare (Liberg 2003).  

Det dialogiska perspektivet sammanfattar Linell (2009) med att det 
handlar om insikten om att varje människa står i interrelationell förbindelse 
med andra.  

I undervisningssammanhang är dialogicitet en övergripande didaktisk 
princip (Bronäs och Runebou (2010:122), vilket innebär att samtalet är en 
viktig lärandeaktivitet i skolan. Dialogicitet i skolan innebär att lärare in-
spirerar och utmanar elever i deras tänkande (ibid:124 se även Bronäs 
2000:23 om Bakhtins didaktiska perspektiv).  

2.2 Kontext och kontexter 
Kontext är ett mångskiftade begrepp (Linell 2011) och kan förklaras på ett 
flertal sätt. Begreppet kommer flitigt i bruk vid analyser av interaktion. Li-
nell (2011) understryker kontexter i pluralis och ser dessa som resurser för 
att skapa mening i samspel med andra och i samspel med andra kontexter. 
Meningsskapande sker alltid i relation till, i dialog med, någonting annat. 

Interaktion och kontext är en samverkande formation som samspelar ge-
nom att kontexter alstras under och av den aktuella interaktionen. Denna 
växelverkan mellan kontext och interaktion visar sig bl.a. genom att kon-
texten kan innefatta resurser som kan tas i bruk av deltagarna eller förbli 
potentiella resurser. Kontext ses därmed som skapad i och via människors 
kommunikation. Ett exempel på en resurs som kan tas i bruk eller förbli 
potentiell är deltagarnas flerspråkiga potentialer. Utöver flerspråkighet som 
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potentiell resurs kan språkliga resurser bestå av olika genrer, diskurser, 
framställningsformer, turtagning i samtal, deltagarstrukturer, terminologi 
och vokabulär osv. (Malmbjer 2007). Att på detta sätt skilja mellan aktua-
liserade kontexter och kontextuella resurser (Linell 2011) ger en möjlighet 
att se utanför den aktualiserade kontexten och dess potentiella resurser. För 
mig som forskare ger kontextuella resurser nya perspektiv, samtidigt som 
det enligt Linell (2011) ska brukas disciplinerat för att inte hamna i ett spe-
kulativt fält och med betoning på att de potentiella resurserna verkligen va-
rit tillgängliga för deltagarna.  

Mitt val att bejaka ett deltagarperspektiv, och inte börja i ramarna, ex-
empelvis styrdokumenten, ger konsekvenser. Det innebär att jag ser sam-
manhanget jag studerar utifrån vad deltagarna gör. Därmed blir kontexter 
inte bara en bakgrund mot vilken jag kan se eller förstå interaktion, utan en 
central del av dynamiken.  

2.3 Litteracitet  
Litteracitet kan definieras som en social konstruktion som varierar efter 
kontexten (se t.ex. Scribner och Coles definition från 1981). Litteracitet blir 
därmed ett samlat begrepp för aktiviteter som sker i samspel med andra och 
innefattar användande av tal, bilder, symboler och olika tecken i direkt eller 
indirekt anslutning till skrift. I denna avhandling innefattar litteracitet tal, 
skrift, bilder, symboler och tecken i direkt eller indirekt koppling till text. 
Scribner och Cole understryker att litteracitet aldrig är neutralt, utan en 
social konstruktion.  

Inom svensk litteracitetsforskning används två begrepp parallellt, nämli-
gen dels engelska literacy, dels det svenska litteracitet. Dessa begrepp an-
vänds inom lite olika fält. Den svenska varianten, litteracitet, har vunnit ett 
tydligare fäste inom det flerspråkiga fältet (se t.ex. Axelsson, Rosander & 
Sellgren (2005) och Wedin & Hedman (2013).  

Studiens litteracitetssyn ligger i linje med hur Barton och Hamilton 
(2012:3) förklarar att litteracitet är en social handling, något som sker mel-
lan människor. 

Literacy is primarily something people do; it is an activity, located in the 
space between thought and text. Literacy does not just reside on paper, cap-
tured as texts to be analyzed. Like all human activity, literacy is essentially 
social, and it is located in the interaction between people.  
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Avhandlingen har interaktionen i centrum för att visa hur litteracitet blir till 
i samtal. Text hör alltså samman med tal, genom samtalande inom littera-
citetsundervisning. Man pratar om läsande och skrivande inför, under och 
efter texters tillkomst. Detta skiljer sig från språkvetenskapliga undersök-
ningar som utgår från de skrivna texterna (Karlsson 2006). Skrivna texter 
var länge den naturliga och självklara ingången till att studera språk.  

Litteracitetsstudier kan, enligt Barton (2007), också spegla synen på lä-
rande. Hans studier har rört sig inom ett fält med detaljerade studier av 
litteracitetspraktiker (se 2.2.2) inom speciella situationer. Utanför utbild-
ningssammanhang har litteracitetsstudier tagit sig an läsande och skrivande 
inom olika områden. Flerspråkiga kontexter ingår, såväl inom som utanför 
skolans värld. Hur brett litteracitet som koncept sträcker sig är en öppen 
fråga. Barton menar att våra attityder styr våra litteracitetshandlingar. Lit-
teracitet har också ett individuellt perspektiv, såväl historiskt som socialt. 
Praktikens komponenter definieras som en kulturs sätt att använda littera-
citet inom särskilda situationer. Det som konstituerar en praktik är kun-
skap, färdigheter och teknologier. 

Litteracitetspraktiker kan enligt Liberg (2012:239) innefatta något av 
detta: 

• Vanliga läs- och skrivsituationer 

• Situationer där man talar om något man läst eller skrivit 

• Situationer där man omsätter något skrivet till en annan uttrycks-
form  

• Situationer som är influerade av skriftspråket, till exempel samtal 
och talande som utförs på ett bildat eller litterat sätt 

Martin-Jones & Jones (2000) skriver fram en kompletterande syn på fler-
språkig litteracitet genom att diskutera flerspråkighet i relation till indivi-
dens kunskaper och användandet av olika litteraciteter. Street (2000) häv-
dar att alla litteracitetsdiskussioner bör ta hänsyn till flerspråkighet och inte 
fastna i autonoma modeller med fokus på nivåer, åldrar, färdigheter och 
mätningar. Det autonoma perspektivet innebär enligt Street (2009) att 
läsande och skrivande ses som neutrala och kognitiva färdigheter som till-
ägnas i första hand genom individuella processer. Det ideologiska perspek-
tivet förklarar Street som mer kulturkänsligt och som därmed ligger till 
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grund för att bygga upp praktiker kring litteracitet. Denna avhandling utgår 
från en ideologisk syn på litteracitet för att synliggöra under vilka premisser 
litteracitetsinteraktion kan ske i skolan. 

Street (1984) tar stöd av dåtidens litteracitetsmätningar, vilka han visar 
är kontextberoende och kulturkänsliga på samma sätt som dagens PISA- 
och PIRLS-rapporter (Skolverket 2012 och Skolvärlden 2014). Skulle ele-
verna i Sverige prestera bättre PISA-resultat om vi i klassrummen övade på 
mer ”PISA-förmågor”? Street pekar på att barns skriftspråkliga svårigheter 
uppkommer för att de inte är bekanta med skrivandets syften inom olika 
kontexter, t.ex. skolkontexten.  

2.4 Litteracitetshändelser, litteracitetspraktiker och  
litteracitetskedjor 
Litteracitet kan analyseras på olika nivåer, varför jag i detta avsnitt avser 
att visa hur denna avhandling förhåller sig till några olika nivåer. Jag kallar 
nivåerna för mikro, makro och meso. Inom mikronivån talar jag om litte-
racitetshändelser och på den övergripande nivån, makronivån, placerar jag 
litteracitetspraktiker. Däremellan urskiljer jag en mesonivå av litteracitet, 
som jag benämner litteracitetskedjor. 

2.4.1 Litteracitetshändelser: mikro 
På mikronivån finns litteracitetshändelser (Street 2000, Barton 2007, Heath 
1982), som förenklat sett är något konkret som kan fotograferas. Händel-
serna är en del av skollitteracitetspraktiker. Händelser bygger sammantaget 
upp praktiker inom den aktuella skolkontexten.  

Centralt i Street (1984) är begreppen litteracitetshändelser och litteraci-
tetspraktiker. Det första begreppet kopplar han bl.a. till Heath (1983) och 
de konkreta aktiviteter som pågår i den studien. Heath klarlägger hur olika 
skriftanvändningsmiljöer barn i samma land kan växa upp inom. Heath be-
lyser i den studien hur människors vardagsinteraktion skapar och upprätt-
håller språkliga aspekter och som i sin tur skapar och upprätthåller samhäl-
leliga strukturer. Ävenledes i dagens samhälle pendlar barn/ungdomar och 
vuxna mellan olika litteracitetsvärldar. Fast (2007) åskådliggör i sin etno-
grafiska undersökning hur skolan och hemmet fortfarande, i relation till 
Heaths rapport från 1983, är två olika världar, som ännu inte har hittat 
”naturliga” kontaktytor. 

Händelser definieras i linje med Karlssons definition (2006). Hon defini-
erar litteracitetshändelser (använder ordet skrifthändelser) som en händelse 
där skrift används på något sätt, genom läsande, skrivande eller samtalande 
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kring en text. Skillnaden mot denna avhandling är att den skrivna texten ej 
hela tiden är i fokus inom litteracitetskedjorna, samtidigt som kedjorna i 
någon fas via händelserna utmynnar i texter i traditionell mening, alltså 
skolskrivandet i detta fall.  

2.4.2 Litteracitetspraktiker: makro 
Litteracitetspraktiker är ett övergripande begrepp kopplat till kulturella 
normer, värderingar och attityder, dvs. särskilda sätt att tänka på inom ex-
empelvis en institution. De tre observerade skolpraktikerna bildar tillsam-
mans en litteracitetspraktik inom grundskolans tidiga år. Praktikerna repre-
senterar studiens makronivå och ram.  

Praktiker är en mer teoretisk konstruktion i jämförelse med konkreta och 
observerbara händelser. Vad gäller Karlssons (2006) definition av skrift-
praktiker (jmf literacy practices/ litteracitetspraktiker) går den i linje med 
Street och Barton. Precis som Barton och Street understryker Karlsson 
skriftpraktikernas inbäddning i sociala mönster och kulturella kontexter.  

Street (1984) pekar på svårigheten med att applicera ett socialt litteraci-
tetsperspektiv på sin egen kontext. Det tog relativt lång tid innan forskare 
började studera dessa perspektiv inom det egna samhället. 

2.4.3 Kopplingen händelser och praktiker i relation till kedjor: meso  
För att klargöra studiens analysnivå ytterligare och vilka teoretiska ställ-
ningstaganden analyserna innebär tar jag här stöd av Linell (2011) och ci-
tatet nedan kan få beskriva varför jag placerar studien närmare materialet 
än på makronivå men ändå inte på en mikronivå. 

Jag vill hellre se ”meso” som ett teoretiskt perspektiv som överskrider diko-
tomin mikro-makro; jag försöker ersätta mikro-makro-distinktionen med en 
som skulle betecknas som mikro-meso, nämligen den mellan situerad inter-
aktion och situationsöverskridande praktiker. Mot detta kunde man då an-
föra argumentet att meso-begreppet bara blir meningsfullt om man anser att 
någon slags grundläggande mikro-makro-distinktion är möjlig. Kanske är 
det därför frågan om att s.a.s. flytta ner ”makro” på en nivå betydligt när-
mare situationer och interaktioner. När jag ändå kallar detta för ”meso” är 
det därför att ”makro” för de flesta (gissar jag) konnoterar med mera ab-
strakta och ”stora” strukturer. (Linell 2011:615) 

Sammantaget, vad gäller analysnivåer, vill jag argumentera för att litteraci-
tetskedjorna behövs som ett tilläggsled mellan litteracitetshändelser och lit-
teracitetspraktiker. Vanligtvis menar forskare att skrifthändelser bygger 
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upp en praktik. Här vill jag använda litteracitetskedjor som en ny ”bygg-
kloss” i analysarbetet. Likaså analyseras praktiker på olika nivåer, dels på 
varje skola för sig, dels i de uppgifter jag har valt ut att följa.  

Denna studie är på mesonivå utifrån resonemangen ovan och placeras 
därav mellan de mer sociokulturella studierna med större analytiska enheter 
och djupare historiska resonemang och de mer strikta samtalsanalytiska 
studierna som håller sig rigoröst på mikronivå, där varje samtalstur analy-
seras (Melander & Sahlström 2010). I kapitel 6−10 analyseras hur littera-
citetsinteraktion görs i de aktuella kontexterna. 

Det huvudsakliga analysobjektet är interaktionen inom litteracitetsked-
jor som består av olika litteracitetshändelser. Se kapitel 5 för en analytisk 
beskrivning av litteracitetskedjan som enhet. 

2.5 Translanguaging 
Utifrån denna studies övriga perspektivval, som visas i såväl detta kapitel 
som i kapitel 5, finner jag translanguaging som ett teoretiskt perspektiv som 
går i linje med studiens övergripande dialogiska syn.  

Garcia och Wei (2014:20) redogör för hur begreppet translanguaging 
myntades redan 1994 av Cen Williams från det walesiska begreppet 
trawsieithu och med den ursprungliga definitionen relaterad till en pedago-
gisk praktik där elever uppmuntras till att skifta språk. Därefter har termen 
enligt Garcia och Wei rört sig mellan olika skolor och synsätt som har lite 
olika definitioner på vad translanguaging innebär. Denna studie utgår från 
Garcias (2009) definition och perspektiv. Det centrala är att beskriva de 
flerspråkiga praktikerna från ett deltagarperspektiv, och inte enbart språket 
i sig. Mer exakt: 

For us, translanguagings are multiple discursive practices in which bilingual en-
gage in order to make sense of their bilingual words. Translanguaging therefore 
goes beyond what has been termed code-switching. (Garcia 2009:45)  

Garcia betonar att kodväxling ingår i translanguagingperspektivet som en 
typ av flerspråkig språkanvändning i en flerspråkig kontext. Translangu-
aging har fokus på samtidig användning av flera former av språk. Jag stan-
nar därför vid begreppet kodväxling, innan jag går vidare med translangu-
agingbegreppet. Jonsson (2005) förklarar komplexiteten i terminologian-
vändningen vad gäller området för språkkontakter. Olika forskare använ-
der olika begrepp och det finns ingen standardiserad terminologi för detta 
område. Hon nämner begrepp så som code-switching, code-mixing, 
insertion, transfer och language alternation. Kodväxling var ett av de mest 
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frekvent använda begreppen inom fältet för språkkontakt omkring början 
av 2000-talet.  

Park (2004) behandlar kodväxling som ett fenomen som förekommer när 
två- och/eller flerspråkiga växlar mellan språk i en och samma kontext och 
ibland inom ett och samma yttrande, samma mening eller inom samma ord. 
Kodväxling som fenomen har enligt Park varit ett begrepp med en viss ne-
gativ klang, d.v.s. det har setts som ett tecken på språkliga brister i det ena 
språket, och därför också fått beteckningar som Tex-Mex för det språket 
som talas av mexikaner i Texas. Kodväxlingar kan vara tydliga och starka 
identitetsmarkörer och utvecklas som norm i vardagsspråk. Det är dock 
klarlagt att kodväxling inte är ett bristsymptom. Park lyfter också fram den 
ibland hetsiga debatten om vad som kan inkluderas i kodväxlingsfenome-
net, där det bl.a. har diskuterats om längre fraser och satser kan vara kod-
växling eller om det bör kategoriseras som lån. Avslutningsvis summerar 
Park att det numera, d.v.s. 2004, finns ett flertal forskare som hävdar att 
kodväxling och lån inte är helt olika lingvistiska processer utan bör ses som 
närbesläktade processer om inte till och med samma processer. I fråga om 
kodväxling intar jag perspektivet att det ingår i det bredare begreppet trans-
languaging och avser inte att vare sig skilja på olika typer av kodväxling 
eller genom mitt material definiera vad kodväxling kan innebära.  

Att växla mellan språk ser Garcia (2009) som något naturligt i flersprå-
kiga familjer. Translanguaging innebär därmed inte en differentierad syn på 
två språk eller en hybrid mellan olika språk, utan mer ett sätt att se på språk-
användning som en ny typ av språkpraktik. Translanguaging utgår från att 
flerspråkiga miljöer (Garcia & Wei 2014:24), och inte de enspråkiga, är 
normen och från ett synsätt där både kreativitet och kritiska perspektiv in-
går. Kreativiteten skapas i möten mellan människor med olika bakgrund 
och det kritiska perspektivet genom att värdera och omvärdera sina identi-
teter löpande genom språkpraktiker.  

Translanguaging är inte begränsat till det talade språket, utan kan också 
kopplas till skrivandet (Garcia & Wei 2014). Translanguaging i praktiken 
fokuserar på vad man gör med språk i undervisning, inklusive varieteter och 
modaliteter. Flerspråkiga skribenter skriver dock ofta på ett språk i taget. 
Translanguage som perspektiv kan appliceras på alla elever. Begreppet fo-
kuserar på hur flerspråkiga skiftar mellan språk och hur därmed de olika 
språken integreras. Därmed har translanguaging även en möjlig betydelse i 
undervisningssituationer där enbart enstaka elever har tillgång till flera 
språk. Detta diskuterar Baker (2011) genom att visa på praktikers betydelse 
för att elever ska kunna använda hela sin språkrepertoar på ett smidigt sätt. 
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Begreppet translanguaging space används av Wei (2011) för att redogöra 
för såväl hur en translanguaging miljö görs som hur miljön skapas via trans-
languaging.  

Translanguage kan ses i relation till flera andra teoretiska begrepp varav 
Bakhtins heteroglossia kan ses som ett övergripande begrepp för olika fler-
språkighetsperspektiv (Garcia & Wei 2014). Translanguage frigör språket 
från strukturalististiska, mentala eller t.o.m. enbart sociala användningsom-
råden och genom denna tvärvetenskaplighet ger det, enligt Garcia och Wei, 
forskare nya möjligheter. I ett skolperspektiv skiljer sig språkbruket i klass-
rum där translanguaging tillämpas:  

Translanguaging in classrooms is an approach to bilingualism that is cen-
tered not on the acquisition and development of languages, as has often been 
the case, but on the practices of bilingual students and their teachers that are 
readily observable and that are different from our traditional conceptions of 
autonomous languages. (Garcia & Wei 2014:52)  

Translanguage är också ett perspektiv som går att tillämpa i alla klassrum 
oavsett lärares och elevers en- eller flerspråkighet så att skolspråk och mo-
dersmål integreras. Garcia1 förtydligade detta resonemang ytterligare i re-
lation till tidigare språksyn med språk i olika autonoma boxar, där vi gav 
människor ett språk i taget, till att vi nu genom translanguaging börjar att 
konstruera det nya språket med stöd av tidigare språk genom att använda 
individers hela språkresurs. Därmed normaliserar vi språklig variation. Gar-
cia summerade perspektivet med att konstatera att: we don´t have language 
we do language. 

2.6 Mediering 
Begreppet mediering tar fasta på att vi använder artefakter för att förstå 
omvärlden. Artefakter kan återanvändas för nya syften i nya sammanhang, 
de kan remedieras, och de skapar mening i vårt görande. Remediering inne-
bär, t.ex. att en bildserie blir en muntlig berättelse och senare en text: d.v.s. 
texter vandrar mellan modaliteter. Denna studie har fokus på att följa re-
medieringsprocesser som jag har valt att kalla för uppväxlingar enligt Li-
bergs terminologi (2009a). 

                                                      
1Garcia, O. (20151008) Föreläsning inom Symposium 2015 om translanguaging 
och resurser. Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Institutionen för 
språkdidaktik, Stockholms universitet. 
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Mediering har nära samband med Vygotskys Zone of Proximal Develop-
ment (ZPD), d.v.s. zonen för närmaste utveckling (avståndet mellan det 
barn eller vuxna inlärare kan göra utan hjälp och det man kan göra med 
stöd av en mer kunnig person). Vygotsky (1978) hävdar att vårt lärande och 
hur vi agerar är kopplat till vilken typ av stöd och medieringar vi erbjuds. 
Mediering kan ske i samspel med andra människor och/eller med hjälp av 
fysiska artefakter och verktyg. Sociala aktiviteter och samtal är centrala 
inom detta synsätt. Utvecklingszonen kan ses som ett möjligt teoretiskt per-
spektiv på hur eleverna i skolan, med hjälp av adekvat samtalsstöd, kan 
vidareutveckla sina språkliga resurser och hur interaktionen kan nå nästa 
nivå i språkandet med stöd av medieringar. En samtalspartners medierande 
funktion visar Lindberg (2013:493) kan vara medierande genom exempelvis 
stödjande repliker som påbyggnad, uppföljning eller utvecklande av i detta 
fall andraspråkstalarens yttranden. Att inte begränsa utvecklingszonen till 
att endast innefatta individuella inlärare förespråkas av Nyikos och 
Hashimoto (1997) som utvidgar zonen till att kunna inrymma en grupp av 
individer i samspel.  

Vi människor har alltid enligt Säljö (2005) utvecklat världen med stöd av 
olika redskap. Användandet av redskap och dess betydelse för tänkandet är 
en central utgångspunkt inom sociokulturella perspektiv. Redskapen medi-
erar dessa processer (Lindblad & Sahlström 2001). Medierande redskap 
förtydligar att människor inte alltid agerar direkt med ”verkligheten”. Red-
skapen i sig förbättrar inte alltid handlingarna som utförs. Redskapen er-
bjuder användaren vissa potentialer i form av interaktionsmöjligheter, vilka 
dock inte helt kan tillskrivas redskapet trots att redskapen i sig kan ha en 
viss agens (Wertsch 1998). Nya redskap ger nya möjligheter/begränsningar 
i fråga om tänkande och handlande. Det konkreta användandet av medier-
ande redskap blir ett möte med den inbyggda meningen i redskapet och den 
här och nu tolkning som görs i undervisningsprocessen.  

En ofta använd liknelse i samband med ZPD och mediering är stöttning 
(scaffolding) och har ursprungligen introducerats av Wood, Bruner och 
Ross redan 1976. Stöttning kan definieras som ett tillfälligt stöd som till 
exempel en lärare ger till en elev. Precis som ovan nämnts angående ZPD 
har forskare också vidgat synen på stöttning till något som Donato (1994) 
benämner collective scaffolding, en form av lärandestöd i grupp, som inte 
bara stöttar från lärare till elever utan även kan ta form bland elever som 
arbetar i smågrupper. 
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3 Forskningsbakgrund 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom några olika områden som 
är aktuella för undersökningen. Övergripande kan forskning om läs- och 
skrivutveckling i skolan delas upp i två huvudspår. Det ena är mer kognitivt 
och individuellt inriktat och det andra perspektivet har mer en social inrikt-
ning. Denna avhandling har ett socialt perspektiv. Jag finner därmed inte 
kognitiva respektive sociala perspektiv som oförenliga motpoler, utan mer 
som delar av en helhet. Jag har fokus på litteracitetspraktiker situerade i 
olika skolsammanhang. Initialt, i 3.1, tas undersökningar upp om hur andra 
forskare ser på skolpraktiker de har mött. Genom att inkludera ett relativt 
brett åldersspann i forskningsöversikten vill jag framhäva likheterna mellan 
elever i olika åldersgrupper. 

 Därefter, i 3.2, lyfts vad forskning om litteracitet i skolan kan tillföra 
från olika perspektiv. Vidare i 3.3 redogörs för några aspekter av flersprå-
kiga elevers interaktionella möjligheter och begränsningar i skolan. I avsnitt 
3.4 är temat listor. I 3.5 visas hur några tidigare forskare har brukat be-
greppen textsamtal och textkedjor. Kapitel 3 avslutas sedan i 3.6 med en 
presentation av två exempelmodeller för skollitteracitet och en sammanfatt-
ning i 3.7. 

3.1 Klassrumsinteraktion 
Denna del av forskningsöversikten har jag valt att tematisera utifrån olika 
organisatoriska aspekter i avsnitt 3.1.1 och vidare i avsnitt 3.1.2, 3.1.3 
och 3.1.4 utifrån tre åldersspann skolår F–3, 4–6 och 7–9 samt vuxna.   

3.1.1 Organisation av klassrumsinteraktion 
Undervisningen, och därmed interaktionen, kan organiseras på flera olika 
sätt i ett klassrum. Dessa organisationsformer kan skapa såväl möjligheter 
som hinder för samtal. Sahlström (2001) har följt interaktionen i två 
svenska högstadieskolor, under sammanlagt 163 videoinspelade lektioner 
och han fann i huvudsak tre olika lektionstyper: plenarlektioner, arbetslekt-
ioner och blandlektioner. Under plenarlektioner undervisar läraren nästan 
hela lektionen framme vid klassrummets skrivtavla. När det är arbetslekt-
ioner arbetar eleverna nästan hela lektionen i smågrupper eller individuellt. 
Den tredje varianten, när de tidigare formerna förekommer under samma 
lektion, definierar Sahlström som blandlektioner. 
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Dessa lektionstyper genererar, enligt Sahlström, olika typer av interak-
tion. Plenarundervisning kan beskrivas utifrån att den ena samtalspartnern 
är läraren, och den andra partnern är eleverna i ett kollektiv. Att eleverna 
kan ses som en kollektiv motpart till läraren och hur det påverkar dialogen 
förklarar Sahlström genom handuppräckningens betydelse i klassrummet 
som reglerar tvåpartssamtalskaraktären. Plenarundervisning sätter elever i 
ett interaktionellt läge då de ska lyssna utan att veta om de själva får prata. 
Sahlström avrundar resonemanget med att utbringa sin förvåning över att 
plenarundervisning fungerar, trots att det skulle kunna vara en interaktionellt 
omöjlig situation och han uttrycker på sid 105: ”Den interaktionella hum-
lan flyger, så att säga, även om den egentligen inte borde kunna det.”  

Det Sahlström benämner för plenarundervisning kallar jag fortsättnings-
vis i denna text för en typ av helklassundervisning, endast utifrån att plenar-
undervisning inte används som begrepp för helklassundervisning inom 
yngre åldrar. Interaktion i klassrum kan också, enligt Sahlström (2001), 
ordnas i form av bänkarbete, vilket han definierar som arbete som inte ut-
görs av plenarundervisning. Bänksamtalen betonar han vidare har mer ka-
raktär av vardagliga samtal, samtal som vi för utanför institutionella ramar, 
som t.ex. skolan, med den skillnaden att det är tydligt uppgiftsorienterat. 
Bänksamtal öppnar upp möjligheter för eleverna att höja sin grad av styr-
ning. 

Tanner (2014) förtydligar bänkinteraktionens organisation genom att 
hon pekar på att medan eleverna utför arbetsuppgifter individuellt eller i 
mindre grupper rör sig läraren runt i klassrummet och både övervakar ar-
betet och mer eller minde samtalar med eleverna simultant. 

Att det skett ett skifte i språkundervisningen betonar Lindberg (2005) 
genom att hänvisa till den kommunikativa undervisningens genombrott och 
dess betydelse för ökning av smågruppsarbeten i skolan. Smågruppsarbete 
innebär en särskild form av bänkinteraktion, vilket jag väljer att just be-
nämna smågruppsarbete. Det finns en risk, ser jag, med begreppet bänkin-
teraktion och det är att bänkarna och inte lärare och elever som hamnar i 
fokus. Med exempelvis begreppet smågruppsarbete flyttas fokus till att det 
är elever och inte bänkar som är organiserade i smågrupper.  

I en översikt över grupparbetets fördelar åskådliggör Gibbons (2002) att 
elever i smågruppsarbeten som fungerar uppnår en högre grad av språklig 
aktivitet, och genom frågor till varandra blir de engagerade i problemlös-
ning på samma gång som de utbyter information och ständigt förhandlar 
om olika betydelser gemensamt som sammantaget bidrar till att det me-
ningsbärande tydliggörs.  
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Lyckas man som lärare att få eleverna att samspela och fördela ansvaret 
självständigt har man möjlighet att släppa sin strikta lärarroll som expert 
och kontrollant och istället följa hur eleverna utvecklar den sociala inter-
aktionen (Barnes & Todd 1995).   

I fråga om uppgiftskonstruktionen, betonar Gröning (2006) att uppgifter 
som inte kan lösas automatiskt utan behöver bearbetas steg för steg är lämp-
liga för smågruppsarbete genom att det ger utrymme för tankeutbyte. Den 
typen av uppgifter namnger Cohen (1994) för äkta gruppuppgifter med till-
lägget att inte enstaka individer ska äga alla behövda resurser för uppgiften, 
utan gruppens samverkan och bidrag behövs. Om gruppen inte behöver 
samspela kring information, kunskaper, strategier och material, det Cohen 
benämner för att inte vara en äkta uppgift, kan uppgiften hellre, enligt Co-
hen, lösas individuellt.   

Vad gäller den praktiska bearbetningen av uppgifterna i grupp kommer 
Barnes och Todd (1995) genom sina analyser fram till att grupparbeten som 
gav utrymme för samtal med någon typ av praktisk bearbetning med kon-
kreta ting såsom bilder eller kartor gav mer djup i samtalen kring uppgiften 
och öppnade även upp för mer abstrakta samtal i jämförelse med uppgifter 
som byggde på ren textläsning. 

Det finns dock en sida av smågruppsarbete som Cohen och Lotan (1997) 
lyfter fram som ett undervisningsmässigt dilemma, nämligen att vissa elever 
blir vad de kallar för kommunikationscentra i smågrupperna och andra kan 
lämnas isolerade i periferin. En orsak till detta fenomen bedömer Cohen och 
Lotan är de sociala skeenden som synliggörs där högstatuselever uppfattas 
som resursrika och genom det får en särställning i gruppen. Att status är en 
relevant ingångsfaktor för att analysera hur grupparbeten utvecklas när ele-
ver får kollektiva uppgifter har bl.a. Cohen (1997) visat med stöd av sina 
forskningsresultat och hon har påvisat att när elever får en gemensam upp-
gift att lösa sker en statusgeneralisering som lyfter fram den sociala rang-
ordningen, där hög status ger mer utrymme i uppgiftslösandet utifrån anta-
gandet att en person med hög status väntas besitta en högre kompetens. 
Detta tycks, enligt Cohen, ha en självuppfyllande funktion varför högstatus-
elever får mer inflytande och är mer aktiva i uppgiftslösningar än elever med 
lägre status om rangordningen inte påverkas utifrån av t.ex. en lärare.  

Bland yngre åldrar har dock hög status som skolelev en positiv korrelat-
ion mellan kamrater och kunskap. Läsfärdighet ger hög status oavsett hur 
uppgiften är konstruerad enligt Cohens (1997) forskning. Parallellt beskrivs 
status som mindre komplext inom de tidiga skolåren jämfört med senare 
skolår där mer komplexa samband framträder. Cohen och Lotan (1997) 
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konstaterar, med stöd av forskningsresultat, att dessa statusfaktorer går att 
påverka genom att lärare medvetet arbetar för att motverka statusskillnader 
och därigenom blir interaktionen inom grupperna mer jämbördig.  

Gröning (2006) hävdar dock att istället för att rikta fokus på vilken små-
gruppsmodell som tillämpas bör forskaren inrikta sig på vilken interaktion 
smågruppsarbetet i sig skapar. Inte heller inom detta område räcker en spe-
cifik modell för att säkerställa att eleverna ges möjlighet till språk- och 
kunskapsutveckling.  

3.1.2 Yngre åldrar, F−3 
Dialogerna i Skoogs studie (2012) inom förskoleklass och skolår 1 beskriver 
författaren som tvåstämmig, i relation till Dysthes flerstämmighet (Dysthe 
1996), och den utväxlar sig i huvudsak mellan läraren och en elev i taget. 
Samtalen visar likheter med Wedins undersökning (2009), genom att sam-
talen i huvudsak byggs upp av korta kommunikativa kedjor som tur efter 
tur avlöser varandra. Läraren kontrollerar huvudsakligen samtalen och tar 
initiativ till vilka samtalsämnen som tas upp. Skoog betonar dock lärarens 
ambition att alla elever ska ges möjlighet att vara inblandade i interaktionen 
och att många elevröster hörs. Även en lyhörd ambition kan ha en avigsida, 
vilket i detta fall visar sig genom att det ges få möjligheter för enskilda elever 
att utveckla längre tankegångar eller att göra djupdykningar i relation till 
det aktuella samtalsämnet. Fokus blir istället på att alla elever är aktiva och 
blir hörda, om än kort, istället för att återkoppla till djupare samtal som 
skulle kunna bana väg för både språk- och kunskapsutvecklande samtal i 
klassrummet. Här efterlyser Skoog ett mer utforskande arbetssätt där lärare 
och elever tillsammans använder både språkliga och innehållsmässiga per-
spektiv, som skulle gagna de yngsta barnens textarbete.  

Genom att följa en grupp, totalt nio elever följs nära, från skolår 3 till 
skolår 5, konstaterar Schmidt (2014) att det är för tyst i skolan i lässam-
manhang, läsning kräver nämligen samtal. Av studien framgår det att vissa 
elever kan avkoda perfekt utan att förstå innehållet och att de lämnas för 
ensamma i den situationen. Schmidt poängterar att barn blir läsare och skri-
vare om de får goda förutsättningar till det, och det innebär t.ex. att de 
behöver få samtala om vad de läser. Studien återger barnens berättelser med 
stöd av nio narrativer. Schmidt konstaterar att vad gäller textproduktion i 
skolan ges det rent tidsmässigt gott om utrymme, men kännetecknas inte av 
samtal eller utbyte kring texters innehåll för att öka förståelsen. En stor del 
av arbetet kring texter i skolan formas genom att läraren skriver ett antal 
punkter på tavlan. I övrigt domineras repertoaren av kodning och att olika 
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färdigheter övas isolerat. Författaren efterlyser samtal om språk och jämfö-
relser mellan språk utifrån ett flerspråkighetsperspektiv och överhuvudtaget 
förekommer det sällan samtal om vad barnen läser.  

Att klassrum kan behöva monologer argumenterar Wedin (2009) för i 
sin artikel. Monolog definieras av Wedin till fall där en individ får möjlighet 
att yttra en längre sammanhängande tanke i tal eller i skrift, vilket har visat 
sig vara en god grogrund för vidare språkutveckling och kan vara en länk 
mellan vardagsspråk och skolspråk. Wedin har mellan åren 2005 och 2008 
undersökt elever i skolår F−3 varav cirka hälften har flerspråkig bakgrund. 
Undersökningen baseras på 175 timmars observationer. Huvudsakligen 
visar resultaten att det talade språket i klassrummet sker i form av korta 
yttranden, men det finns några avsnitt med mer sammanhängande tal. I hel-
klassituationer är det läraren som leder samtalet, genom att tala monolo-
giskt eller bjuda in eleverna genom att dela ut frågor inom gruppen. Ibland 
tar eleverna egna initiativ för att byta samtalsämne. Lärarnas reaktioner på 
detta varierar, allt från att ignorera initiativet till att släppa in eleven tillfäl-
ligt för att kort därefter ta tillbaka ordet. Läraren behåller dock genom-
gående både rätten att bestämma vem som får tala och vad det ska talas 
om. I helklassundervisningen kan Wedin visa att läraren tillämpar vissa 
återkommande sätt att försöka få och behålla elevernas uppmärksamhet ge-
nom att exempelvis säga nu betonat och med lång vokal.  

Vi-användning från lärarhåll förekommer också när läraren av allt att 
döma inte räknar in sig själv i kollektivet. Detta kan visa på lärarens önskan 
att vara nära varje elev i gruppen. Lärare i Wedins studie försöker ibland 
anpassa sitt språk för att alla ska kunna förstå, både vad gäller ordval och 
genom att gestalta sin berättelse med varierat röstläge och att tala långsamt 
och tydligt. Det förekommer avsnitt när svåra ord inte förklaras och till 
samtalen ansluter sig sedan bara modersmålstalare av svenska. Generellt 
fylls skolmiljön med ett enkelt och vardagligt språk och möte av mer avan-
cerat språk lämnas utanför skolan. Wedins slutsats är att risken man tar vid 
för stort fokus på ensidig läs- och skrivundervisning, utan att komma ihåg 
den generella språkutvecklingen, kan försumma en stor grupp elever, både 
andraspråkselever och elever som inte möter ett kunskapsinriktat språk i sin 
hemmiljö. Detta gäller särskilt med tanke på att det kan ta olika lång tid att 
utveckla effektivt läsande och skrivande. Monologen har en speciell bety-
delse för fortsatt skolgång för att eleverna själva ska kunna sätta ord på sina 
tankar och Wedin betonar att detta gäller särskilt andraspråkslever som inte 
nödvändigtvis får dessa utmaningar utanför skolan.  
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3.1.3 Mellanåren, 4−6 
Tanner (2014) undersöker hur lärare och elever samspelar kring bänkinter-
aktioner. Med stöd av videoinspelningar har författaren gjort detaljerade 
analyser av samspelet när läraren går runt i klassrummet till elever som ar-
betar vid sina bänkar. Analyserna baseras huvudsakligen på hur texter an-
vänds i undervisningens samtal, och resultaten visar att korta genomgångar 
ger eleverna, som individer, sämre förutsättningar till problemlösning jäm-
fört med när lärare och elever tillsammans bygger upp erfarenheter, som en 
resurs i undervisningen. Tanner beskriver detta fenomen som att: 

Det betyder att det sällan blir tillfälle under bänkinteraktionerna att stanna 
upp för att fördjupa en diskussion utifrån en elevs fråga eller tidigare erfa-
renhet. Istället för att stanna upp och fördjupa framträder istället i bänkin-
teraktionerna en orientering mot att gå vidare. Denna orientering mot att gå 
vidare i arbetet gäller inte bara för eleverna utan även för läraren. (Tanner 
2014:231) 

och vidare 

Sammanfattningsvis går det att dra slutsatsen att det i bänkinteraktionerna 
finns möjligheter till differentiering i förhållande till olika elevers behov. 
Möjligheterna är dock begränsade till vad som går att göra i relation till de 
rutiner som formas både ur elevernas och ur lärarens perspektiv. Till viss del 
skulle dessa begränsningar kunna hanteras genom ett mer reflexivt förhåll-
ningssätt från lärares sida i förhållande till vikten av att utreda varje elevs förstå-
else av ett problem vid upprepade bänkinteraktioner. (Tanner 2014:232)  

Tanner pekar på hur lärares och elevers gemensamma rutiner, för hur man 
brukar göra olika slags uppgifter i klassrummet, påverkar och skapar litte-
racitetspraktiker. Texterna i bänkinteraktioner används huvudsakligen för 
att driva samtalen framåt, för att strukturera och organisera lärandeinne-
hållet, och sällan fördjupas samtalen utöver arbetsinstruktionen. Genom 
bänkinteraktion kan elever och lärare, enligt Tanner, tillsammans reda ut 
enklare kunskapsproblem. Hon åskådliggör att bänkinteraktion möjliggör 
att flera elever kan vara verksamma i samtalet, inte bara med läraren utan 
också med sina klasskamrater (jfr Sahlström 1999). Detta gör en skillnad 
mot helklassamtal där ofta bara en elev i taget får utrymme att tala i det 
offentliga samtalet som råder. Trots dessa skillnader mellan bänkinteraktion 
och helklassundervisning, betonar Tanner att det är en för långt gående ge-
neralisering att beskriva undervisningsformerna som varandras motsatser, 
utan de bör ses och användas som komplementära resurser vid undervis-
ningsplanering. Hennes avhandling väcker vidare frågor och hon belyser 
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behovet av ytterligare klassrumsforskning utifrån klassrumsdeltagarnas in-
teraktion och vilken potential olika undervisningsformer kan ha.  Hon efter-
lyser forskning i klassrum där helklassamtal och bänkinteraktion varvas 
samt hur grupparbete påverkar interaktion.  

Att smågruppsarbeten, i mellanåren, inte per automatik ger engagerade 
och problemlösande elever visas av Gröning (2006) som belyser att det be-
hövs djupare analyser av den faktiska språkanvändningen och det sociala 
samspelet som pågår under smågruppsarbeten för att kunna genomlysa ak-
tivitetsformen. Hon betonar att hennes analyser (2006) exemplifierar att 
när eleverna får tillfälle att arbeta på egen hand utan lärares inblandning 
ges de språkliga frågorna en särställning och bemöts med allvar vilket ger 
språkligt godtagbara resultat.  

Inom de processinriktade studierna finns en mindre kunskapsbas i jäm-
förelse med den produktinriktade forskningen om smågruppsinlärning en-
ligt Gröning (2006), och hon efterlyser därav mer processinriktad forskning 
av elevinteraktion i klassrumsmiljö för att ytterligare belysa hur smågrupps-
arbete kan bidra till elevernas lärande. Samtidigt visar Gröning ett exempel 
på hur forskare kan röra sig från produkt- till processfokus med stöd av 
samma material, vilket föreliggande studies material har använts till. Fallet, 
med rörelse från produkt- till processfokus, som illustrerar en teoretisk om-
tolkning härrör från Barnes och Todds forskning från 1977 och med en 
nära koppling till kognitivismens teorier. År 1995 analyserar och förklarar 
forskarna studien från 1977 med nya teoretiska perspektiv och som nu även 
innehåller sociokulturella aspekter och socialkonstruktivistisk teoribild-
ning. Via detta nytänkande, med teoriväxling, visar Barnes och Todd hur 
deras forskning redan på 1970-talet berörde och belyste frågor som fortfa-
rande är högaktuella och centrala inom den processorienterade synen med 
interaktionen och kontexten i fokus. Den senare forskningen belyser också 
smågruppssamtalens centrala funktion i flerspråkiga miljöer. Smågrupps-
samtalen behövs enligt Barnes och Todd för att göra alla elevers röster 
hörda, men gruppsammansättningar blir inte nödvändigtvis kommunikativt 
gynnsamma om elevernas egna val, av vänner, får styra, utan de förespråkar 
mer heterogent sammansatta arbetsgrupper där eleverna har mer spridda 
åsikter och erfarenheter.  

Vid smågruppsarbete förekommer situationer där eleverna genuint sam-
arbetar, behöver varandra för att lösa en uppgift, eller löser uppgifterna mer 
parallellt och individuellt. Detta smågruppsfenomen har utforskats bl.a. av 
Hertz-Lazarowitz (1989) i israelisk skolkontext med elever inom skolår 3−8 
som visade att endast drygt 30 % av de totala grupparbetena var möjliga 
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att kategorisera som samarbete på hög nivå när eleverna tar ett kollektivt 
och integrerat ansvar över processen. Detta kan tolkas som att smågrupps-
arbete är något som kräver övning och inte självklart ger samarbete på hög 
nivå enbart utifrån att eleverna arbetar i smågrupper. 

I fråga om flerspråkiga smågruppssamtal åskådliggör en studie av Durán 
och Szymanski (1995) med data från Kalifornien, ett exempel med skolår 
3-elever, som samarbetar kring en berättelseuppgift. I ett moment bestående 
av muntliga redovisningar för varandra samtalar de om vad de senare tän-
ker skriva utifrån en berättelse de har läst, och som steg 3 ska de ge varandra 
respons. Eleverna såg den muntliga övningen inför en skrivuppgift som en 
möjlighet att få diskutera om språkets formsidor. Eleverna diskuterade 
spontant: uttal, ordval, betydelsen av innehållet och grammatiska aspekter. 
Parallellt med samtal om språkets formsida visar Durán och Szymanski 
andra explicita drag i smågruppsarbetet genom att eleverna tillsammans ut-
forskar såväl egna som sina gruppkamraters föreställningar, på samma gång 
som de skapar en delad och gemensam social gemenskap. Samtalen synlig-
gjorde att eleverna vid vissa tillfällen lämnade huvudtemat tillfälligt och 
kopplade samtalet till livet utanför skolan.  

Gröning (2006:105 studie 1) som analyserar Duráns och Szymanskis stu-
die på mer detaljnivå drar slutsatsen att elever i stödjande sociala samman-
hang aktiverar även sina personliga identiteter när de samverkar kring skol-
uppgifter. Grönings forskningsresultat 2006, i studie 3, baseras på SO-
undervisning inom skolåren 4−5 i flerspråkiga miljöer med heterogent sam-
mansatta grupper, pekar på att eleverna kan vara språkliga resurser för 
varandra när de arbetar i smågrupper. I materialet med videoinspelningar 
framgår det att eleverna är praktiskt fokuserade och löser problemen till-
sammans undan för undan. Det språkliga stödet inom gruppen kommer 
omedelbart när ett fel uppdagas, att jämföra med lärarledd undervisning 
där responsen ofta kommer med längre fördröjning.  

Det är smågruppsaktiviteter som har fokus i Grönings studie (2006, stu-
die 3) och hon har samlat in materialet med stöd av videoinspelningar och 
använt samtalsanalys (CA). Resultaten pekar på att andraspråkselever är 
aktiva i att sätta igång språkliga problemlösningar. De fortsätter att ställa 
frågor tills gemensam förståelse uppnås. Eleverna koncentrerar sig kring 
skolspråksfrågor nära relaterade till uppgifterna, t.ex. ord som hör till det 
aktuella ämnet och de fungerar som varandras stöd när läraren inte finns 
tillgänglig. Eleverna samtalar vardagsnära även om interaktionen baseras 
på skoluppgifter, vilket jag tolkar som att skol- och vardagsspråk möter upp 
varandra, och Gröning förespråkar också en mindre strikt uppdelning av 
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skol- och vardagsspråk för att istället se på språket som en helhet och som 
en samlad resurs för elevers lärande i skolan.  

Gröning visar att det huvudsakligen är andraspråkstalarna inom små-
gruppsarbete som tar initiativ till språklig problemlösning genom att ställa 
frågor och påbörja ordsökningar och förstaspråkstalarna får mer uppen-
bara funktioner som experter när språkliga problem löses. Denna uppdel-
ning kan i viss grad orsaka att någon aktiv sökning efter språkfel inte pågår 
mellan eleverna. Eleverna korrigerar endast språkliga fel när uppgiften så 
kräver. Korrigeringarna kan bemötas olika av andraspråkstalare som blir 
rättade, vilket Gröning hänvisar till ett pågående spel om makt och status. 
Reaktionerna kan vara acceptans, ifrågasättande, motstånd och avvisande. 
När eleverna i Grönings studie har en utvald sekreterare för skoluppgiften 
har de andra gruppmedlemmarna noggrann kontroll över skrivprocessen. I 
dessa lägen förtydligar studien hur eleverna tillsammans konstruerar litte-
racitet. Gröning efterlyser avslutningsvis forskning som ger en mer samman-
satt bild av språkliga lärprocesser i flerspråkiga sammanhang för att kunna 
jämföra resultaten med exempelvis lärarledda samtal.  

3.1.4 Äldre åldrar, 7−9 och vuxna 
Att smågruppsarbete förekommer tvärsigenom hela utbildningssystemet, 
från yngsta åren till högskolan, påvisar Malmbjers studie från 2007. Malm-
bjer har undersökt några nyblivna lärarstudenters första grupparbeten ge-
nom att analysera samtalen. Trots liknande yttre förutsättningar löste alla 
tre undersökta smågrupper sina uppgifter genom olika samtal. Avhandling-
ens resultat visar att studenternas engagemang och intresse för uppgiften 
har avgörande betydelse i kombination med förhållanden i händelseförlop-
pet och ibland rena slumpartade händelser som avgör hur smågruppsarbetet 
utvecklar sig. En student som inleder ett samtal kan få tongivande betydelse 
vidare i samtalet. I likhet med Tanners studie (2014) ser inte heller Malm-
bjer smågruppsarbete som en ersättningsform för lärarledd undervisning, 
utan mer som ett komplement. Studenterna talar mer vardagsnära med 
varandra och använder de vetenskapliga termerna i ringa omfattning, i en-
lighet med elever i Grönings studie (2006), men en institutionell ram ges av 
deltagarnas flitiga antecknande under samtalen. Anledningen till att begrep-
pen inte används, i den graden det var tänkt, tolkar Malmbjer som att stu-
denterna troligtvis inte förstod varför de skulle använda begreppen. Lärar-
studenterna höll oftast okritiskt med sina studiekamrater i samtalen med 
huvudfokus att komma överens och det fanns också en väl synlig tendens 
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till att lärarstudenterna inte engagerades av uppgifterna de fick. Detta påvi-
sar att grupparbeten kräver både lärarstöd och förarbete för att ge förvän-
tade resultat. 

3.2 Litteracitet i skolan 
Med stöd av textanalyser av elva svenska avhandlingar inom läs- och skriv-
undervisningsfältet mellan åren 1996 och 2003, visar Jonsson (2006), att 
avhandlingsförfattarna väljer att fokusera på antingen läsning eller skriv-
ning. Författarna belyser, enligt Jonsson, via sina analyser att läsning och 
skrivning är två olika diskurser genom att användandet och tolkningen av 
begrepp sker på olika sätt. Detta till trots kan det enligt författaren (2006) 
finnas anledning att hantera dessa skilda fält som parallella skriftspråkliga 
aktiviteter, trots att diskurserna skiljer sig genom att läsforskningen huvud-
sakligen har påvisat vad läsning är medan skrivforskningens mer ser till 
kommunikativa aspekter om hur barn lär sig att skriva. Detta blir en ut-
gångspunkt till ett komplext fält där polariseringar och motsättningar håller 
debatten levande. Läsning och skrivning kan, också, ses som sätt att kom-
municera, och forskning om läs- och skrivutveckling har breddats till att 
innefatta ett vidgat språk- och textbegrepp, med estetiska språk, motorik, 
modersmål och flerspråkighet (Jonsson 2006).  

Skoog (2012) belyser vilka meningserbjudanden som litteracitetsprakti-
kerna erbjuder och hon pekar på de tidiga skolårens betydelse för barns 
skriftspråksutveckling och att barn vid inträdet till skolan har olika erfaren-
heter av texter i ett vidgat perspektiv varav några, en ökande grupp, redan 
läser och skriver på en grundläggande nivå vid skolstarten. De praktiker 
som träder fram är vad författaren definierar som representanter för en kog-
nitivt orienterad litteracitetsuppfattning utifrån en smal syn på vad läsande 
och skrivande är. De litteracitetshändelser som eleverna erbjuds, som Skoog 
har dokumenterat med stöd av videoinspelningar, och praktiserar har hu-
vudsakligen fokus på kodningsfärdigheter utan situationskoppling, alltså 
dekontextualiserat läs- och skrivarbete. Skoog betonar parallellt den stora 
betydelsen av att arbeta med den grammatiska koden, dvs. att arbeta med 
att ljuda ihop bokstäver till ord, på ett konsekvent sätt i skolans tidiga år. 
Språklig medvetenhet, och särskilt för den tidiga och första kodknäckande 
viktiga fonologiska medvetenheten, ger barnen bättre prognoser för fram-
tida läs- och skrivutveckling i jämförelse med barn som inte får motsvarande 
stimulans (Skoog 2012). Det är inte detta som Skoog varnar för, utan risken 
finns att denna möjlighet vänds till ett problem om färdigheterna övas iso-
lerat utan kopplingar till elevernas livsvärld och tankar. Detta kan jämföras 
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med undervisning som via meningsskapande processer och fokus på inter-
aktion skapar meningsutbyten.  

I Skoogs analyser framträder det att det är den kodningsfokuserade prak-
tiken, med det grammatiska läsandet och skrivandet i centrum, som är den 
förhärskande i både förskoleklass och skolår 1. Det tydliggörs en praktik 
där sambandet mellan ljud och bokstav ska automatiseras innan litteracitet 
kan nyttjas som resurs för lärande i bredare bemärkelse. En praktik med 
kodningsfokus kan också enligt analyserna ge läraren en särskild roll i fråga 
om interaktionen, läraren blir kommunikationens reglerande medelpunkt. 
Detta sätt att kommunicera i skolan ger barnen en bild av vad skollittera-
citet innebär och vad skolan går ut på.  

Skrivandet är, förutom att det har fokus på kodknäckande, i de fall då 
det påvisas mer funktionella aspekter, fortfarande starkt styrt av läraren 
med t.ex. sagoskrivande utifrån givna ämnen. Det fria berättandet är inte 
påfallande i relation till de mer styrda aktiviteterna. Via den starka styr-
ningen försvinner också det lekfulla i skriftspråkandet som inte kommer 
fram under de formaliserade lärarledda övningarna. Styrningen resulterar 
även i att alla elever arbetar med exakt samma uppgifter oavsett var de be-
finner sig i sitt skriftspråkslärande i skolår 1. (Skoog 2012) Skoog avslutar 
sin undersökning genom följande yttrande: 

Frågan om hur skolans tidiga läs- och skrivundervisning kan förändras i en 
mer pluralistisk riktning, där undervisningens innehåll inte tas för givet, och 
där elevernas olika sociala och kulturella erfarenheter blir en produktiv re-
surs i klassrumsarbetet, ser jag som en stor och viktig utmaning för skolan. 
Hur kan arbetet med skriftspråket gestaltas så att det erbjuder möjligheter 
för elever att agera, inte bara som kodknäckare, utan också som menings-
skapande textanvändare och kritiska textforskare, och så att det öppnar möj-
ligheter för eleverna att på allvar engagera sig i förskoleklassens och skolans 
textpraktiker? (Skoog 2012:212) 

Språklig medvetenhet, som innebär att språket innefattar språkliga nivåer 
så som fonologisk, morfologisk, syntaktisk, semantisk och pragmatisk med-
vetenhet, finns det mycket forskning kring (Hagtvet 2002, Lundberg 1984, 
Høien & Lundberg 1999), som visar ett positivt samband och en grogrund 
för att utveckla läs- och skrivförmåga. Skoog (2012) menar att tilltron till 



48  SARI VUORENPÄÄ   Litteracitet genom interaktion 
 

bokstavskunskap och fonologisk medvetenhet2 ges en tyngd kan bero på att 
de går att isolera och kontrollera. Denna typ av forskning har lett till ett 
stort antal program som hårdlanseras i skolvärlden (se Alatalo 2011). Det 
finns en risk att tappa det funktionella och meningsfulla, som till exempel 
Liberg betonar i sin avhandling (1990). Detta bekräftar även Jonsson (2006) 
genom att de olika avhandlingstexterna visar att lärarna använder språk-
lekar utan att ibland kunna förklara varför. Lärarna har alltså, enligt Jons-
son, anammat vad som ligger högt i kurs både inom forskningsdiskursen 
och inom den skolpolitiska diskursen, utan att kunna problematisera hur 
dessa övningar samverkar. Den starka betoningen på fonologisk medveten-
het riskerar att bortse från andra aspekter av litteracitet i ett helhetsperspek-
tiv (Jonsson 2006). 

Att bara kunna avkoda räcker inte för att förstå vad man läser, belyste 
Liberg redan 1990. Olika forskningstraditioner lägger olika tonvikt på 
dessa olika perspektiv i utvecklingen. Sandström Kjellin (2002) pekar på att 
eleverna huvudsakligen får lärarstöd vad gäller ordavkodning och läsförstå-
else och mindre i tankeutbyte tillsammans och framhåller att skolan i högre 
grad skulle kunna erbjuda utrymme för samtal kring texter. Liberg (1990) 
belyser i sin studie att skolans läs- och skrivundervisning traditionellt har 
börjat från det grammatiska läsandet och skrivandet3, vilket inte följer bar-
nens ”naturliga lärandeingångar” före skolstart. Enligt Liberg finns det en 
risk att skolan, via en sådan syn, missar barn som inte har ”rätt förkun-
skaper”.  

3.2.1 Flerspråkig litteracitetsutveckling 
Barn kan enligt Cummins (2000) lära sig två eller flera språk parallellt och 
inte heller bringar avkodningsförmågan större problem för barn att föra 
över från ett språk till ett annat. Det talade språket är även för andraspråks-
elever den bas som litteracitetsutveckling bygger på och eleverna behöver 
enligt Cummins (2000) lärarens stöd i att utveckla språket såväl muntligt 
som skriftligt.  

                                                      
2 innebär en medvetenhet om att ord består av fonem, vilka dessa fonem är och hur 
de låter, dvs. medvetenhet om språkljuden, fonemisk medvetenhet är en del av fo-
nologisk medvetenhet och om ett barn är fonemiskt medvetet kan hen höra var i 
ordet ett visst ljud förekommer. 
3 läsande och skrivande som innebär att man hanterar bokstäverna enligt de regler 
som finns uppställda i ett språks grammatik, texutljudningsskrivande, genom att ta 
isär språkobjekt. 
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Vissa skolklasser kan utveckla hög kompetens i litteracitet trots att de 
har socioekonomiska faktorer emot sig, hävdar Damber (2010). En del av 
studien fokuserar på åtta skolklasser i ett flerspråkigt område. Författaren 
pekar på resultat där barnens skolframgångar baseras på lärarnas sätt att 
bemöta barnen med höga krav och förväntningar, parallellt som muntliga 
aktiviteter var en grundbult i dessa klassers undervisning. Det handlar inte 
om att lärarna arbetar efter en särskild metod eller mall, utan mer om att 
lärarna i de framgångsrika klasserna lyckas fånga ögonblick och att de på-
visar flexibilitet. Damber kombinerar kvantitativa och kvalitativa metoder, 
statistiska undersökningar såväl som djupintervjuer. Genom sin undersök-
ning har hon synliggjort fem framgångsfaktorer: 

• Litteraciteten stod hela tiden i fokus genom högläsning, stor mängd 
böcker, ständigt läsande och skrivande samt ett oupphörligt samta-
lande mellan barn och vuxna. Klassrummen hade gott om föremål 
och bilder som användes flitigt, samtidigt som barnen fick skapa i 
olika material. 

• Läsandet och skrivandet upplevdes som lustfyllt av både elever och 
lärare. Barnen arbetade mot individuella mål och fick känna käns-
lan av att jag kan. 

• En medvetenhet om elevernas olika förutsättningar speglade under-
visningen, särskilt om flerspråkiga elevers språkutveckling. 

• Hög nivå av samarbete präglade skolornas verksamhet, samarbetet 
innefattade såväl samarbete mellan eleverna med goda möjligheter 
till interaktion, samarbete mellan lärare som samarbete med hem-
men. 

• Lärare undvek bristsyndromet och visade på tilltro till sina elever.  

Vidare poängterar Damber (2013) att läs- och skrivutveckling är samman-
flätade processer för alla barn, men speciellt för flerspråkiga barn. I skolan 
kan lärare använda flerspråkiga elevers språk som resurs genom att exem-
pelvis låta dem experimentera med andra språk än svenska vid skriftspråks-
aktiviteter (Damber 2009). Den typen av resursanvändning i skolan ökar 
inte bara de flerspråkiga barnens språkliga medvetenhet utan är lärorikt 
oavsett vad man har för språklig bakgrund. En mycket viktig del i lärarens 
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skolvardag blir därmed, enligt Damber (2009), att nogsamt beakta hur hen 
möter och reagerar på flerspråkiga inslag i skolan. Lärare kan visa nyfiken-
het på barnens språk och därmed blir de olika språken i skolan värdefulla. 

Utifrån denna anblick belyser Damber betydelsen av valet av texter som 
en ytterst viktig uppgift för läraren. Det ska inte bara vara fokus på att barn 
läser utan även vad de läser utifrån frågan: ”Vem läser böcker om de varken 
är intressanta, roliga eller möjliga att förstå?” (2013:74). Det är, enligt 
Damber, samtalet som är det centrala verktyget för att utveckla barns själv-
ständiga läsande, och olika elevers bakgrundskunskaper kan involveras i 
samtalet. Textsamtal kan realiseras på vitt skilda sätt, och hur lärare ställer 
frågor är en infallsvinkel. Damber betonar att lärarfrågorna inte bara ska 
vara faktafrågor utan också kasta ljus på hur budskapen i texten framställs 
och med stöd av öppna frågor även rikta blicken mot sådant som står mel-
lan raderna. Förutom öppna frågor, där svaren inte går att finna direkt i 
texten förespråkar Damber även att läraren släpper kommandot i diskus-
sionerna och aktiverar eleverna i textsamtal för att öka förståelsen kring 
texter.   

I det sjuåriga danska forsknings- och utvecklingsprojektet Tegn på sprog4 
formuleras målet enligt nedan: 

Programmets overordnede mål er at få en øget indsigt i de tosprogede elevers 
læse- og skrivetilegnelse og at udvikle læse- og skrivepædagogikken, så den i 
højere grad sikrer de tosprogede elevers skriftsproglige udvikling og deres 
muligheder for at klare sig videre i uddannelsessystemet. 

I projektet följer forskare, med Laursen i spetsen, fem klasser i hela landet 
från förskoleklassen (børnehaveklassen) till och med årskurs 6. I samtliga 
klasser är det en hög andel flerspråkiga elever. Projektet visar enligt Laur-
sens rapport 2013 flera olika exempel på flerspråkiga processer där barn i 
dialog med vuxna och med andra barn utforskar olika skriftspråk. Laursen 
(2013 Tegn på sprog) för också fram nya, mer flexibla, sätt att se på hur 
språk kan användas på ett mer varierat sätt än att utgå från ett modersmål 
och ett andraspråk genom att hon konstaterar att bakom begreppet tvåsprå-
kiga barn finns ett brett spektrum av språkerfarenheter och mönster hur 
språk kan användas.  

                                                      
4<https://ucc.dk/forskning/forskningsprogrammer/didaktik-og-laeringsrum/pro-
jektoversigt/tegn-paa-sprog> Hämtad 150722. 
 

https://ucc.dk/forskning/forskningsprogrammer/didaktik-og-laeringsrum/projektoversigt/tegn-paa-sprog%3e%20H%C3%A4mtad%20150722
https://ucc.dk/forskning/forskningsprogrammer/didaktik-og-laeringsrum/projektoversigt/tegn-paa-sprog%3e%20H%C3%A4mtad%20150722
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Ett sätt att stödja flerspråkiga elever är, enligt Ladegaard (2013 också i 
projektet Tegn på Sprog), att se till att det finns flerspråkiga artefakter i 
klassrummen. Detta kan fungera som ett stöd för barnen om de på något 
sätt svarar mot barnens intressen och tidigare erfarenheter. Denna tanke, 
om att språk inte behöver hållas isär, stöds likaledes av Lindberg (2002).  

3.2.2 Det vidgade textbegreppet 
Det vidgade textbegreppet från skolans styrdokument, som lanserades ge-
nom Lpo94, kan jämföras med det utvidgade textbegreppet inom språkve-
tenskap. Vad som är skillnaden mellan vidgat och utvidgat, och vad som 
kommer efter utvidgat har jag inte lyckats klarlägga och även Björkvall 
(2009) ställer frågan hur mycket man kan utvidga textbegreppet innan det 
spricker. Björkvall (2009) diskuterar om ett träd eller en stol är en text, 
vilket de kanske inte är, med viss osäkerhet utifrån funktionen. De kan 
definieras som materiella resurser som kan brukas semiotiskt, varav de kan 
kallas för semiotiska resurser. Semiotiska resurser, såsom gester i samband 
med talspråk, förklarar författaren, kan brukas i en kommunikationssitua-
tion och fokus kanske blir mer på resurserna än på texten eller den utvid-
gade texten. När Björkvall (2009) talar om utvidgat textbegrepp innebär 
det att man tar in samtliga delar som kan ha betydelse i en textanalys, inte 
enbart den traditionella texten med någon koppling till verbalspråket, så 
som skrift eller tal. Björkvall inkluderar i textbegreppet visuella element, så 
som exempelvis bilder, illustrationer och textlayout. Texter är också skrivna 
på något, de har en materialitet. Vidare förklarar Björkvall att texter som 
innefattar flera olika kommunikationsformer kallas multimodala och dessa 
texter kan bestå av en kombination av skrift, bilder, tal och musik. Björkvall 
gör också ett inlägg i skoldebatten genom att hävda: 

Också i mer specialiserade sammanhang ses text ofta som något monomodalt, i 
detta fall endast skriftspråkligt, snarare än multimodalt. Exempelvis använ-
der de flesta svensklärare i skolan, och också på universitet och högskolor, 
text i betydelse av ”skrift”, exklusive bild, trots att tankar kring det utvid-
gade textbegreppet finns inskrivet i kursplanen för svenska i både grund- och 
gymnasieskolan. (Björkvall 2009:167) 

Detta kan ses som ett exempel på problematiken eller möjligheten att forska 
tvärvetenskapligt utifrån att alla forskningsgrenar använder olika benäm-
ningar. Det som i skolans värld ursprungligen (Lpo94) benämndes vidgat 
textbegrepp har en annan benämning inom språkvetenskaplig forskning. I 
denna studie används de skolrelaterade begreppen i första hand utifrån att 
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detta är en utbildningsvetenskaplig studie med didaktiska perspektiv, vilket 
jag får anledning att återkomma till vid flera val av begrepp. 

Det vidgade textbegreppet och bildens betydelse inom tidig läs- och skriv-
undervisning har tidigare mött stort motstånd, vilket kan vara på sin plats 
att påminna om nu när många språkliga begrepp först vidgas och därefter 
utvidgas. Jonsson (2006:64−65) citerar Witting (1974:13) ”Att låta bilder 
åtfölja de första riktiga ord som eleverna läser kan vara farligt på samma 
sätt som det är farligt att illustrera symbolerna…..”. Även andra ger stöd 
till Wittings resonemang om att bilder är till skada vid läsinlärning, där-
ibland pedagogen Pamela Protheroe (1992:8−10 och 158 i Jonsson 
2006:65). Protheroe stöder bottom-up-principen (från enkelt till komplext- 
syntetiskt) och får medhåll av bland andra McGuiness (1998:17, s. 65 i 
Jonsson:2006). Här är en vattendelare i jämförelse med Libergs (1990:186) 
syn på språkande i ett helhetsperspektiv och hon betonar: ”That education 
should take place within functional situations is a principal conclusion.” 
Detta problematiserar hon vidare genom att hävda att vad som är 
funktionellt för ett barn inte nödvändigtvis är det för ett annat barn, som 
hon ytterligare utvecklar: 

Therefore the thesis must be modified and state that education should take 
place within functional situations based on each child´s world of meaning. 
Therefore the children in the classroom will be working now and then with 
different tasks. (Liberg 1990:186) 

Ett dilemma som Jonsson (2006) tar upp är att hon överhuvudtaget i sin 
genomläsning av elva svenska avhandlingar inom ämnet läs- och skrivom-
rådet har haft svårt att hitta exempel där språk och text diskuteras utifrån 
ett vidgat perspektiv. I viss grad nämns, ibland endast indirekt, andra 
medieringsformer än enbart tal och skrift. Författaren ser återkommande 
exempel i sitt material på hur barn övas in i att arbeta mekaniskt med sin 
läsning och att tillämpningen av det vidgade textbegreppet inte syns inom 
de aktuella läs- och skrivsammanhangen.  

3.3 Flerspråkighet 
Att vistas i skolan som flerspråkig elev kan i högsta grad ge olika inter-
aktionella möjligheter och begränsningar beroende av hur sammanhanget 
organiseras språkligt. En studie som har undersökt dessa möjligheter när-
mare är Slotte Lüttges avhandling från 2005. Eleverna är skolår 1−3 elever 
inom grundskolan. Materialet är insamlat i en svenskspråkig skola i ett 
finskdominerat samhälle i södra Finland. Empirin består i huvudsak av video-
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inspelningar som analyseras i ett interaktionellt perspektiv i, enligt författa-
ren, samtalsanalytisk tradition. Ett påtagligt resultat som skrivs fram är hur 
en enspråkig diskurs konstrueras av deltagarna gemensamt. Detta tas upp 
genom att kodväxlingar från elever är icke-prefererade, som något som inte 
uppmuntras, och möts av snabba reparationer av läraren. Lärarna tillämpar 
i den aktuella studien språkalternering ytterst sällan. Slotte Lüttge använder 
det komplexa diskursbegreppet, vilket inte operationaliseras i denna studies 
analyser, för den faktiska praktiken som deltagarna gemensamt konstruerar: 

Klassrumsdiskursen byggs alltså upp av episoder i vilka deltagarna förhåller 
sig till och konstruerar diskursen. 

[…] 

Diskursen är alltså en social praktik som konstrueras i handling, då delta-
garna genom att orientera sig mot vissa delar i praktiken gör den relevant. 
(Slotte Lüttge 2005:19) 

Slotte Lüttge gör därmed inte anspråk på att analysera en allomfattande 
klassrumsdiskurs, utan hon analyserar språkkulturen i klassrummet. Fokus 
är att se vad som händer i klassrum när skolspråket svenska omges av ett 
annat språk, i detta fall finska. Finskan är också det dominerande språket i 
det omgivande samhället och ett av två språk, i de flesta av barnens hem.  

Avhandlingsförfattaren betonar att hennes avsikt inte har varit att visa 
vad eller hur elever lär sig, utan att lyfta fram möjligheter och begränsningar 
i interaktionen vad gäller lärandets språkliga kopplingar. Ett påtagligt 
resultat är att den enspråkiga diskursen konstrueras tillsammans av lärare 
och elever. Eleverna anpassar sig till den rådande enspråkiga diskursen där 
finska språket oftast endast används på lexikal nivå när lämpligt ord eller 
uttryck på svenska saknas. Detta definieras i studien som kodväxling och 
görs vad som benämns för problematiserat genom att det konstrueras som 
ett normbrott även om samtalsmottagaren har dubbel språkkompetens. 
Också om sekvenserna på finska är mycket korta visar de sig betydelsefulla 
rent innehållsligt. Att delta och kunskapa innebär deltagande och kunskap-
ande på svenska och det är synligt att det är det eleverna positionerar sig 
mot för att vara på rätt spår inom den aktuella diskursen.  

Avslutningsvis i studien diskuterar Slotte Lüttge vad tvåspråkighet kostar 
respektive vad tvåspråkighet erbjuder (sid 193ff). Kostnaden för de tvåsprå-
kiga eleverna är att det inte alltid är möjligt att använda finskan som resurs 
genom kodväxling, vilket förtydligas med följande uttryck på sid 193: ” −att 
kunna på finska innebär inte att kunna”. 
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På grund av att finskan inte ses som en resurs genomgående i undervis-
ningen räcker det att förstå på ett ungefär, det som är nödvändigt för stun-
den, om vad som pågår i klassrumssamtalet. Tvåspråkigheten innebär ändå 
möjligheter även om kodväxlingen problematiseras interaktionellt genom 
att det nästan alltid förtydligas av att det ses som ett normbrott. I samtals-
sekvenser där kodväxlingen inte problematiseras som ett normbrott händer 
det att eleverna inte får någon respons alls eller att yttrandet mottas utan 
att det relevantgörs av läraren. Tvåspråkigheten används mer som en resurs 
i samtal som sker enbart mellan elever. Lärarna missar därmed, enligt Slotte 
Lüttge, att sänka priset för vad tvåspråkiga elever betalar för att vistas i ett 
enspråkigt klassrum, vilket demonstreras i texten på följande sätt: 

I de fall då elever kodväxlar och därmed har en möjlighet att på ett relativt 
smidigt sätt kunna delta med den kunskap han har− samtidigt som han talar 
fram den enspråkiga klassrumsdiskursen− kan läraren genom direkta repa-
rationer uppvisa en förståelse för det innehållsliga i elevens bidrag, möjlig-
göra ett språkligt lärande och samtidigt bekräfta honom som en fullvärdig 
samtalsdeltagare och tvåspråkig individ. I och med reparationen av elevens 
kodväxling gör dessutom även läraren den enspråkiga klassrumsdiskursen 
relevant. (Slotte Lüttge 2005:197) 

Finskan eller tvåspråkigheten fördöms inte i klassrummet, men ges inte hel-
ler något påtagligt utrymme. Avslutningsvis betonas det att det inte behöver 
vara något stort projekt att lyfta fram elevers språkliga bakgrund men det 
kan ha stor betydelse.  

Begreppet translanguaging påvisar enligt Jonsson (2013:90) att språkan-
vändare är kapabla att använda hela sin språkresurs, om de ges tillfälle, som 
en del av sin språkpraktik och genom att begreppet flyttar fokus från språk 
till språkanvändare. Jonssons studie är uppbyggd kring etnografiskt insam-
lade primärdata bestående av språkdagböcker, från 18–19-åringar och dag-
boksbaserade intervjuer allt insamlat år 2000. Alla deltagare i Jonssons stu-
die tillämpade regelbundet translanguaging i sina språkpraktiker. När ung-
domarna befann sig i s.k. säkra flerspråkiga miljöer, med nära vänner och 
familj, framkommer translanguaging som en norm de följer och utgår ifrån, 
utan att de exakt själva alltid kan ange vilket språk de använder vid vilket 
tillfälle. Vidare illustrerar exemplen, med informanten Delila (sid 103), att 
det inte vid ett särskilt ögonblick känns som att hon talar ett specifikt språk, 
i detta fall svenska eller engelska, utan språkgränserna är bortsuddade och 
språken är sammanflätade.  
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Jonsson visar exempel från sitt material när en språkanvändare, Sarah, 
växlar mellan 5−6 språk under en dag beroende på vilka/vem hon träffar. 
Denna translanguagingpraktik jämförs sedan med vad ungdomarna möter 
i den tvåspråkiga skolan där språken behandlas som olika och separerade 
delar. Denna skillnad på den privata sfärens språkpraktik och skolans en-
språkiga eller dubbelt enspråkiga norm är studiens ungdomar medvetna 
om. En elev förklarade det genom att engelska är alltid engelska och svenska 
är alltid svenska. Eleverna är också medvetna om vilka lärare som accepte-
rar respektive inte accepterar translanguaging i klassrummet och hur de sig-
nalerar detta till eleverna. Translanguaging kan dock förekomma när elev-
erna pratar med varandra inom grupparbeten, men språket till läraren är 
självklart det rådande språket i klassrummet enligt normen. Eleverna visar 
på en stor medvetenhet om att när de talar med vuxna, i skolan och utanför 
skolan i samhället i övrigt, är inte translanguaging accepterat i vissa situa-
tioner, som exempelvis vid en arbetsintervju. Där råder enspråkighetsnor-
men, enligt eleverna, som de har lärt sig att tillämpa och de vet i vilka situ-
ationer de kan glida mellan språken som mellan ett språkkontinuum. På 
liknande sätt är det skrivna språket mer uppdelat i skolan i jämförelse med 
när ungdomarna läser på sin fritid. Jonsson poängterar att det finns ett 
glapp mellan den tvåspråkiga skolans officiella internationella status och 
hur skolan bemöter flerspråkiga elevers mellannationella erfarenheter så 
som flerspråkighet och deras möjliga språkresurs att tillämpa translangu-
aging. 

I en studie av Ljung Egeland (2015) undersöks hur det är att vara 9−13 år 
gammal med flerspråkig bakgrund på en mindre ort i Sverige. Författaren 
intervjuar barn på två olika orter om hur de själva uppfattar sin tillhörighet 
i och utanför skolan. I studien framkommer två olika tillhörighetsprojekt, 
svenskhetsprojektet och familjeprojektet. I barnens berättelser analyserar 
Ljung Egeland flera sidor av språkets betydelse för skolframgång och för 
den allmänna känslan av tillhörighet, som hon diskuterar genom begreppet 
translanguaging. Vidare betonar hon att translanguaging, och att utveckla 
ett translanguaging space, är viktigt att diskutera i ett brett perspektiv, även 
inom skolklasser där det bara finns enstaka flerspråkiga elever, för att ge 
alla barn möjlighet att använda hela sin språkrepertoar. Att öppna upp för 
ett sådant språkligt rum skulle ha kunnat förändra situationen för exempel-
vis Hussein och Su i Ljung Egelands studie. Su är 11 år och från Thailand, 
hon kom till Sverige under förskoletiden. Su berättar om skolan och här 
följer ett kort utdrag från hennes berättelse: 
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Lärarna säger alltid till mig att jag är så tyst. Jag är för tyst, jag måste prata 
mera. Jag förstår inte det. Det är ingen som märker att jag är tyst i klassen. 
Det brukar vara många andra i klassen som vill ha uppmärksamhet hela ti-
den, kan man säga (fnittar). De pratar ju hela tiden. Det är väl bra om nån 
är tyst. Och sen vet jag inte vad jag ska prata om heller. Dom andra pratar 
om saker hela tiden. Om bandy och innebandy och sånt. Jag vet inte vad jag 
ska prata om. Jonas säger att det låter lite konstigt när jag pratar. Jag kanske 
får gå till en speciell fröken för det. Jag har kommit på en sak. Det kanske är 
något fel på min tunga. Det kanske är därför jag inte pratar så bra. Du vet, 
det bandet där under (pekar i munnen). Jag liksom rör inte tungan så bra, 
tror jag, så jag talar liksom inte rätt. Det kanske du märker? (Ljung Egeland 
2015:169) 

Historien om tungan analyseras närmare av författaren och hur hon i sko-
lan blir ”den tysta flickan” som Su förkroppsligar och konkretiserar genom 
att hon berättar om hur hon tror att det är något fel på hennes tunga. Eleven 
ser sig själv som ett problem, inte att det möjligtvis kan vara skolan som 
institution som är problemet. 

Hussein, som är 10 år och född i Sverige med arabisktalande föräldrar, 
uttrycker sin språkliga situation i skolan enligt följande utdrag från hans 
berättelse: 

På rasterna är jag mest med Mehdi och Rami. Vi kan samma språk. Det är 
bra och inte bra. Och det som inte är bra, det är att vi inte får prata arabiska 
på lektionen. För vi är i en svensk skola. Fröknarna säger det. Bara på raster 
får vi prata arabiska. På rasterna kan vi ju prata svenska. Dom har bestämt 
att vi inte får prata i klassrummet. Ibland så gör vi det. Men det är så att vi 
kan förklara för andra bättre på arabiska. Varför får inte vi prata arabiska 
så att inte de förstår? Vi gör det i alla fall. (Ljung Egeland 2015:173). 

Dessa två elevers upplevelser av skolans förhållningsätt pekar, enligt Ljung 
Egeland, på att en potential translanguaging space kan skapas. Genom ett 
sådant förhållningssätt kan nyfikenhet och respekt för olika språkliga re-
surser växa fram. Detta skulle vara en öppning för Hussein att få tala ara-
biska även i klassrummet och öka Sus förståelse att hennes flerspråkiga bak-
grund inte orsakar fel på hennes tunga utan är en resurs. Barnen i Ljung 
Egelands studie upplever att aktiviteterna i skolan är roliga, samtidigt som 
skolan blir arenan där de ställs ansikte mot ansikte med vad som i studien 
kallas för svenskhetsprojektet. I studien poängteras vikten av att personal i 
skolan och fler forskare lyssnar på barns berättelser om hur de upplever 
skolan. 
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3.4 Listor och interaktion 
Som utgångspunkt för denna del av avhandlingen om listor, använder jag 
mig av Ledins artikel från 2015, för att med den som avstamp särskilt se på 
listkonstruktion i tal och skrift inom skolan. Ledin börjar sin artikel med 
skriftens uppfinnande för några tusen år sedan och hur listor fanns med 
redan då som en viktig del av skriftkulturen och tänkandet. Listor har hi-
storiskt använts av olika materialiteter eller materiella fenomen (i denna 
avhandling artefakter), i kulturella praktiker så som: lertavlor, pergament, 
papper, datorskärmar osv. Att det utifrån denna historiska tillbakablick 
finns gott om listor i dagens arbetsliv belyser Karlsson (2006). Att våra upp-
växande barn får möta en mängd listor kommenterar Ledin på följande sätt:  

Även för det barn som växer upp idag kommer listan att vara en central 
textform. Den kan i barnets skrivande komma till uttryck som en önskelista 
eller en att göra-lista. Den kommer att vara en bas för vad som händer i 
skolan men är också den form som den som vill göra en PowerPointpresen-
tation har att utgå från. (Ledin 2015:3)  

Skolrelaterade exempel på listans framträdande roll finns i Tanners (2014) 
och Svenssons (2014) avhandlingar. Båda har utgått från etnografiskt in-
samlat material bland barn i 11–12 års ålder. Tanner har följt två skolklas-
ser och Svensson har gjort en fallstudie med två barn. Vad gäller listans roll 
finns det kontaktytor i deras texter. Svensson visar att listor är fundamen-
tala element i barnens socialisation till skriftbrukare i ett kunskapssamhälle 
och att barnen sällan tar sig an löpande text överhuvudtaget, varken som 
läsare eller som skribenter, utan det är listor i olika former, såsom veckopla-
nering och skrift på vita tavlan, som helt klart har övertaget i skolans litte-
racitetsbruk (Svensson använder begreppet skriftbruk, skrifthändelser osv. 
att jämföra med föreliggande avhandlings litteracitetsbruk, litteracitetshän-
delser osv., vi har dock liknande utgångspunkter i fråga om synen på litte-
racitet som Svensson benämner literacy).  

Den kunskap som skolan traderar är som regel kodifierad i något slags list-
form, vilket ger skolpraktikerna en encyklopedisk karaktär, där kunskapen 
är reifierad och snuttifierad – Svensson talar exempelvis om ”pincettläs-
ning”. (Ledin 2015:18, Ledin hänvisar till Svensson 2014) 

Även tal kan organiseras i listformat. Att klassrumsinteraktion har en 
benägenhet att få en listkaraktär belyser Tanner (2014). Vissa undervis-
ningsmoment bjuder särskilt in till svar i listformat, dessa kan väckas till liv 
genom att läraren frågar på ett sätt som möjliggör listsvar rent innehålls-
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mässigt och/eller att något i lärarens prosodi och gester uppmuntrar till list-
svar. Frågorna kan exempelvis vara av typen: det är en sak och mer då. 
Tanner visar att ett första led i ett samtal som tar listformat ofta följs av 
flera liknande exempel fram till att listan avslutas med konstateranden som 
t.ex. nu har ni sagt rätt svar tycker ja (Tanner 2014:175) som därmed sig-
nalerar att listan är slut. Listan blir enligt Tanner en ekonomiserande resurs 
och används av både lärare och elever, en samkonstruktion, som ett sätt att 
gemensamt reglera ett samtalsinnehåll. På samma gång blir listan en rutin i 
klassrumssamtalen som läraren kan tillämpa för att på kort tid kunna möj-
liggöra acceptabla elevsvar. 

Att listan på liknande sätt tidigare har funnits utanför skriften visar såväl 
Goody (1977) som Karlsson (2010). Goody betonar att skriften hämtar 
potentialer från talet och Karlsson skriver fram hur talade listor skapas i 
samspel med t.ex. prosodi och gester. Karlsson benämner listor som en lätt-
igenkännlig och vanlig typ av diskursenhet (sidan 142). Listor såväl som 
uppräkningar och uppradningar ger talaren en chans att sammanföra före-
teelser. Listor är inget skolspecifikt i sig utan förekommer likaledes i 
vuxenvärlden utanför skolkontexten. Detta har uppmärksammats i littera-
citetsforskning inom t.ex. vanliga yrken i dagens samhälle, vilket har visat 
att en stor del av skriftbruket grundas i listor för planering, kontroll och 
olika rapporteringar oavsett om personen i fråga är snickare, underskö-
terska eller bolagsjurist (Karlsson 2006).  

3.5 Textsamtal och textkedjor 
Lärarinteraktionens stora betydelse för litteracitetsarbete i skolan belyser 
Wirdenäs (2013) studie. Det är en lärare i skolår 7 som är huvudpersonen i 
den aktuella undersökningen och vi kan följa hur lärares språkliga val på-
verkar elevernas möjlighet till litteracitetsutveckling. Wirdenäs analyserar 
materialet med stöd av verksamhetsanalys och interaktionsanalys. Även 
några textanalytiska grepp tillämpas. De interaktionsfokuserade analyserna 
och resultaten lyfts särskilt här. Den aktuella studien ingår inom projektet 
Text och kunskapsutveckling i skolan (TOKIS) och i projektet har just sam-
talets betydande roll för litteracitetsutveckling en central relevans. Resulta-
ten av undersökningen påtalar några problematiska sidor i undervisningen: 

• Trots en lång introduktion, av en komplex och stegvis uppgift med 
flera mål, uppfattar inte halva elevgruppen vad de ska göra. Tid 
går till väntan på läraren istället för skolarbete 
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• Av de elever som tar sig an uppgiften har flera missuppfattat in-
struktionerna, vilket möjligtvis kan härröras från lärarens vaga 
språkbruk och att han antar att det finns gemensam förkunskap 

Att skolan består av flera olika klassrumspraktiker framgår av Wirdenäs 
specifikation av de mest centrala praktiker hon mötte: högläsning, skri-
vande av läslogg, instruktioner, lärarledda helklassamtal, lärarorganiserade 
par- och gruppsamtal samt kamratrespons. Dessa inslag tycks bekanta för 
eleverna genom tidigare undervisning, och att läraren kombinerar olika 
praktiker ger, enligt Wirdenäs, potential för läs- och skrivutveckling.  

De uppgifter eleverna erhåller är uppdelade i moment, varav ett moment 
behöver göras klart före nästa moment. Det undersökta undervisningsför-
loppet utgår från att alla ska ha läst en skönlitterär bok och brevet de ska 
skriva ska ha en av bokens karaktärer som brevskrivare och innehållet ska 
vara relaterat till boken. Eleverna får också ta del av en modelltext. Form 
och innehåll tycks här gå hand i hand. I fråga om samspelet mellan skriftliga 
och muntliga instruktioner visar det sig vara vissa problematiska aspekter. 
Lärarens roll under genomgången, i en helklassituation, är dominerande 
och monologisk. Läraren förutsätter förkunskaper om brevskrivandet, med 
uttryck som ”som du vet”, ”du vet ju”, ”eller hur” och ”förstås” vilket 
Wirdenäs betvivlar eleverna har. Den typen av interaktion öppnar inte upp 
för vidare frågor från elevhåll utifrån att det signalerar att eleverna borde 
kunna detta redan.  

Analyserna belyser att ett långt och komplext undervisningsupplägg med 
flera mål är krävande för en lärare att presentera om hen vill få med sig 
eleverna i de olika stegen och kunna fortsätta hela vägen utan ytterligare 
stödinsatser. Samtidigt är detta en nödvändighet för eleverna att erhålla det 
inledningsvis. Även verkliga mottagare skulle ha kunnat fungera motive-
rande.  

Sammanfattningsvis konstaterar Wirdenäs att eleverna får ett vagt och 
vardagsspråkligt skrivstöd utan metaspråkligt samtalsstöd om samtal om 
texter, som inte går i linje med stödet som erbjuds inom t.ex. genrepedago-
gik (se 3.6.1). Bristande stöd ger öppna ramar som ger osäkra skribenter. 

 I transkriptionerna åskådliggörs också samtal med IRE-mönster (IRE: 
initiering-respons-evaluering se t.ex. Mehan 1979) där läraren ställer frågor 
som hen redan vet svaret på. Genomgången avslutas med att läraren påmin-
ner eleverna att de ska komma ihåg att skriva ordentligt. Vad ordentligt 
innebär förklaras inte närmare. Wirdenäs sammanfattar det hela med att: 
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”Stödet byggs därmed på lösan sand och rör sig i en aktuell utvecklingszon 
som enbart är imaginär.” (Wirdenäs 2013:74) 

För att undvika detta scenario förespråkar Wirdenäs: 

För en tydlig undervisning, för god utvecklingspotential och för måluppfyl-
lelse hos eleverna är det nödvändigt att läraren är mycket medveten som [om] 
sina språkliga val, såväl i skrift som i tal. Det verkar också vara viktigt att 
vara på det klara med vad målen man sätter upp kräver för att eleverna ska 
kunna uppnå dem och att man sedan väljer en lämplig undervisningsstil, en 
undervisningsplan och ett interaktionsformat som stöder just det aktuella 
målet. (Wirdenäs 2013:82) 

Studien visar hur komplext läraryrket är och hur svårt det kan vara att som 
lärare förutse allt som kommer att hända under undervisningsförloppet. 
Därför behöver man, som läraren i studien, kunna korrigera händelseför-
lopp och förhålla sig formativt till undervisningsupplägget. Till detta behövs 
begrepp och metaspråk för att kunna samtala om texter. Wirdenäs poäng-
terar att det under TOKIS-projektet synliggjorts att detta är något som det 
råder brist på i skolan. 

Min tolkning av studien blir att trots att läraren genom hela processen 
försöker korrigera det budskap som inte når fram till alla elever, det vill 
säga vilken texttyp som avses, hamnar många av eleverna i ett läge som 
Wirdenäs betecknar för genremiss även i slutversionen. 

De nya läroplanerna och kursplanerna innebär helt klart starkare fokus på 
att skriva olika sorters texter och på att skriva ämnesspecifika texter i alla 
ämnen, vilket medför att språk- och textkunskaper blivit mer centrala delar. 
[…] För lärare som befunnit sig långt från sådan undervisning är det en stor 
förändring som inte är okomplicerad att genomföra i praktiken och som krä-
ver mycket och medvetet arbete. Det behövs stöd för det. (Wirdenäs 
2013:83) 

Denna typ av resonemang går också att härröra utanför Sveriges gränser. 
Inom det man kallar educational linguistics sa en av pionjärerna redan 
1996: 

Teachers do not have technical knowledge about the language system, the 
relationship between the text and context, or of child language studies which 
document the adult’s guiding, scaffolding role in adult/child linguistic inter-
actions, a role which is crucial to children learning language and learning 
through language. (Rothery 1996:90) 
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Litteracitetsarbete och därmed samtal kring litteracitet kan gå till på många 
olika sätt i skolan. Avhängigt vad läraren har för syfte med undervisnings-
förloppet har Liberg och Eklund (2005) och Liberg, af Geijerstam och 
Wiksten Folkeryd (2010) synliggjort och beskrivit några olika varianter av 
introduktioner till textarbete. De diskuterar huvudsakligen tre olika varian-
ter som kan förekomma i olika kombinationer och det är inte renodlade 
modeller.  

En variant är när texten och innehållet styr introduktionen av samtal om 
textinnehållet eller samtal om den kommande skriftuppgiften. Olika gestalt-
ningsformer såsom laborationer, filmer och liknande ingångar kan användas. 
Det kallar författarna för textinriktad introduktion. Detta är ett vanligt sätt 
att introducera och presentera textbaserade uppgifter i skolans olika ämnen. 
En lite mer ovanlig form för textintroduktion är när läraren istället väljer 
att inleda ett arbete genom en elevinriktad introduktion. Denna variant byg-
ger på att eleverna blir delaktiga i någon aktivitet som är kopplad till text-
arbetet. Här är det gruppens aktivitet som är utgångspunkten, kopplad till 
textens tema. Den sista varianten, den individinriktade introduktionen, går 
ut på att eleverna får arbeta på olika sätt, utifrån olika förkunskaper och 
intressen. I denna sista variant är det den enskilda eleven som står i fokus 
och hur individen länkas till det aktuella temat. Det individinriktade sättet 
att introducera ett textarbete är det minst frekvent förekommande av alla 
dessa tre varianter.  

Hallesons resultat (2015) åskådliggör att textsamtalens inramning får be-
tydelse för vilken infallsvinkel och vilket angreppssätt som blir möjligt. 
Halleson poängterar (2015:190) att: 

Den didaktiska slutsatsen blir att helklassamtal och fria gruppsamtal med 
svag inramning innebär ett didaktiskt vågspel där vissa elever klarar mötet 
med texterna på ett förväntat sätt – men många gör det inte. 

Även Visén (2015) undersöker vilka möjligheter textsamtal kan öppna och 
hon uppmärksammar också inramningars betydelse, vilket i slutkapitlet 
uttrycks på detta sätt:  

Lärarna måste organisera textsamtalet så att elevernas möte med texten in-
nebär möjligheter till uttryck för och utveckling av förståelsen för textens 
innehåll. En stark inramning där såväl igenkänning som realisering görs möj-
lig för alla kan göra textsamtal till en läsutvecklande undervisningsprocess. 
(Visén 2015:177) 
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Vidare betonar Visén att den fria tanken inte får kvävas, utan samtalet bör 
äga rum i ett dialogiskt klimat där textinnehållet måste vara möjligt för ele-
verna att förstå. Visén klargör detta genom att konstatera att elever kommer 
till skolan och går genom skolan med olika förutsättningar. Dessa olika 
utgångspunkter kan mötas upp med lärarnas starka inramningar för mer 
jämlika samtal. Avslutningsvis poängterar författaren att lärare måste ges 
utrymme för reflektion kring de didaktiska frågorna, vad, hur och varför, 
för att kunna utveckla sin praktik kring samtal om texter.  

Holmberg och Wirdenäs (2010) definierar textsamtal enligt följande citat:  

Textsamtal blir på så vis en kategori för samtal som å ena sidan kan ägnas 
åt text på ett mycket konkret och specifikt sätt, t.ex. då man diskuterar en 
text man just läst, eller just håller på att skriva. Men å andra sidan inbegrips 
också samtal vilka behandlar texter eller genrer mer abstrakt och generellt, 
som i tidiga samtal om vad som ska skrivas eller i summerande samtal som 
kan avsluta skrivförloppet. (Holmberg & Wirdenäs 2010:111) 

Vidare använder sig Holmberg och Wirdenäs (2010) av begreppet textkedja 
för att kartlägga hur skrivförloppen organiseras och länkas ihop via de olika 
läs- och skrivtillfällena i processer som avlöser varandra.  

Karlsson och Nikolaidou (2011) visar i figur 1 en text- och kommunika-
tionskedja med följande visuella flöden inom äldrevården:   
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Figur 1. Kommunikativ kedja inom äldrevården5 

Denna kedja beskriver schematiskt hur text och kommunikation kan se ut 
inom äldreomsorgen. Institutionen äldrevård skapar och förespråkar sär-
skilda skriftpraktiker för kommunikation genom olika skriftgenrer. I kedjan 
finns kopplingar till tid utifrån att varje boende får en särskild kontaktperson 
som är ålagd att skriva fram en genomförandeplan så fort som möjligt och 
revidera den vid behov. För att genomförandeplanen ska verkställas behövs 
en mer konkret arbetsplan/detaljplan, som kan vara tematiskt ordnad efter 
mediciner, hygien osv. Det finns även olika typer av skriftlig dokumentation 
och muntliga rapporteringar. Vårdpersonalen rör sig såväl muntligt som 
skriftligt mellan olika texttyper. 

Jämfört med kedjan ovan vill jag betona vikten av dubbelriktade pilar, 
rörelser, genom att samtalet förs åt båda hållen. Kedjor inom vården skrivs 

                                                      
5 Den svenska versionen av den kommunikativa kedjan inom äldrevård från 
<http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:532411/FULLTEXT02.pdf> sid 122. Se-
nare version på engelska i: <https://journals.equinoxpub.com/index.php/ 
JALPP/article/view/11674> Hämtad 160321. 

 

 

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:532411/FULLTEXT02.pdf
https://journals.equinoxpub.com/index.php/JALPP/article/view/11674
https://journals.equinoxpub.com/index.php/JALPP/article/view/11674
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även fram av Linell (2011) och där nämner han som exempel när sjukvården 
omhändertar en enskild patient och de kommunikativa situationer vilka 
därmed uppstår. 

Litteracitetskedjorna speglar det Linell (2011) skriver fram om kärnan i 
dialoger där deltagarna är en del av den situation som har uppstått och av 
det andra tidigare har sagt. Inte bara vad de tidigare har sagt utan också det 
som ska sägas framåt i tiden. Bergh Nestlog (2012) använder begreppen tal- 
resp. skriftkedjor och poängterar att kedjorna inte är åtskilda utan länkas 
samman. Detta resonemang att sammanlänka tal och skrift ligger likaså i 
linje med Dysthe (1996) och hennes syn på den vidgade innebörden av dia-
log. Dysthe utvidgade dialogbegreppet utifrån skolerfarenheter till att också 
innefatta skriftlig kommunikation.  

Hur olika undervisningsförlopp sammanlänkas beskriver Liberg (2009a) 
med stöd av kedjebegreppet. Handlingar sammanlänkas till långa kedjor 
som inom samtalsforskning benämns för dubbel kontextualisering. Dessa 
undervisningsförlopp byggs upp av olika steg. 

3.6 Exempelmodeller för skollitteracitet 
Förutom mina valda teoretiska perspektiv och den forskning som jag väljer 
att sammanfoga denna studie med avser jag här presentera två exempel-
modeller som är frekvent förekommande när skollitteracitet diskuteras, så-
väl inom skolor av lärare själva som utanför skolan av olika forskare och 
skolmyndigheter. Det finns en stor mängd modeller att välja på för detta 
ändamål, varav jag har valt ut två stycken. De två modellerna jag avser att 
kort presentera, med referenser för fördjupningar, har olika fokus och per-
spektiv enligt: 

• Genrehjulet med olika slags genrepedagogiska textsamtal som stöd 
för litteracitet 

• Fyrfältsmodellen relaterad till undervisningens kognitiva svårig-
hetsgrad och situationsbundenhet 

3.6.1 Genrepedagogik 
Inom den sociokulturellt inriktade litteracitetsforskningen har genrepeda-
gogiken och dess teorier vuxit fram (se Sellgren 2011). Uttryckt i ett klass-
rumsperspektiv kan genrepedagogik kortfattat beskrivas som ett arbetssätt 
varigenom lärare systematiskt hjälper elever att dekonstruera textmönster.   
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Ursprungligen startades genrepedagogik för cirka 25 år sedan i några för-
orter till Sidney (Holmberg 2010). Det övergripande syftet är enligt Liberg 
(2009b) att ge alla elever en likvärdig möjlighet att utnyttja och använda 
samhällets alla typer av texter. Gibbons skrifter om genrepedagogik, över-
satta till svenska (2006, 2010) i kombination med att hon har varit gästpro-
fessor såväl vid universiteten i Göteborg som i Stockholm och det faktum 
att genrepedagogik lanserats även via Skolverket, t.ex. 2011, har synliggjort 
den klassrumsnära genrepedagogiken brett för både nuvarande och bli-
vande lärare i Sverige.  

Genrepedagogiken, när den tillämpas i grundskolan, har siktet inställt på 
basgenrerna: berättelse, återberättelse, beskrivning, ställningstagande, för-
klaring och instruktion (Holmberg 2010). För lärare innebär tanken om 
basgenrer inte att enbart förklara genrerna och överföra dem till eleverna, 
utan att tillämpa tankarna genom interaktion dvs. att använda ett meta-
språk om texter i samtal. Det är därför textsamtal blir genrepedagogikens 
potentiellt starkaste lärandestöd för skrivandet. En ofta återgiven bild, den 
s.k. cirkelmodellen för undervisning och lärande (se figur 2), eller förkortat 
kallad genrehjulet (se Holmberg 2010, skolverket 2011, ursprung från Cal-
laghan och Rothery 1988) visar en modell för hur undervisning av olika 
samtal kring texter kan planeras och verkställas.  

 
Figur 2. Genrehjulet 
från: <http://www.skolporten.se/app/uploads/2013/05/Undervisning_ 
Larande_nr3_2013.pdf> sid. 8. Hämtad 160317. 
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Som namnet påvisar bygger det hela på en cirkulär och cyklisk undervis-
ningsmodell, bestående av minst fyra faser, som gör att det behandlade äm-
net bearbetas från olika perspektiv. I den första fasen kartläggs och vidare-
utvecklas elevernas förkunskaper i ämnet (se t.ex. Gibbons 2006 och 2010). 
I fas två är det tanken att eleverna tillsammans med läraren analyserar och 
dekonstruerar en förebildstext i ämnet inom den aktuella textgenren (se 
Kuyumcu 2004). Olika genrer har olika genresteg, t.ex. består den berät-
tande genren av orientering, komplikation och upplösning (se Gibbons 
2006). I fas två ingår ordanalys, ämnesspecifika ord tydliggörs och även 
andra textuella drag så som verb, stycken och tempusformer, varför fas två 
även kallas för textmodellering (Gibbons 2002). Den tredje fasen i under-
visningen står för att läraren tillsammans med eleverna skriver en gemensam 
text i samma genre som modelltexten. I denna fas intar ofta läraren rollen 
som sekreterare och ordförande, särskilt i de yngre åldrarna. Och i den rol-
len fångar, verifierar och även ändrar hen i viss grad vid behov de förslag 
som eleverna uttrycker. Denna fas kan behöva upprepas flera gånger. Syftet 
med den fjärde fasen i undervisningen är att eleverna ska skriva individuella 
texter inom det aktuella ämnesområdet (se Kuyumcu 2011). Att arbeta genre-
pedagogiskt kan ge lärare ett stöd i att inte förvänta sig att alla elever per 
automatik är införstådda i de olika textgenrerna. Detta kan vara särskilt 
viktigt att beakta vid mötet med flerspråkiga barn.  

3.6.2 Fyrfältaren  

Figur 3. Fyrfältaren. Bilden från Greppa språket (Skolverket 2011) utökad 
och utvecklad av Hajer 
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Cummins har under en längre tid lyft fram vilka möjligheter skolan ger i 
synnerhet för flerspråkiga elever att utveckla språk och kunskap i skolan. I 
en väl spridd modell som vardagligt kallas för Cummins fyrfältare (se figur 
3) beskriver han språkanvändning utifrån både graden av situationsberoende 
och graden av kognitiva krav (Cummins 2000, se vidare Hall 1996 och 
Lindberg 2005). Cummins fyrfältsmodell kan fungera som ett konkret stöd 
för lärares vardagliga arbete i skolan. Modellen innefattar två dimensioner, 
närmare bestämt den kognitiva nivån och graden av situationsberoende. 
Holmegaard och Wikström (2004:545) har en väl beskriven fyrfältare i ar-
tikeln om språkande ämnesundervisning vari de åskådliggör att modellen 
kan fungera som grund för ett undervisningsinnehåll som förordar integre-
ring av innehåll och språk i ett meningsfullt sammanhang. Cummins (2000) 
hävdar att för att språkutveckling ska äga rum måste den största delen av 
den totala undervisningen ske på en hög kognitiv svårighetsnivå men med 
stöd av kontexten. Att arbeta på en låg kognitiv nivå med ett icke kontext-
bundet innehåll anser Cummins inte man ska ägna sin tid åt, då det varken 
utvecklar språk eller kunskaper. Exempel på det senare är det som i skolan 
kallas för fylleriövningar och när elever kopierar och skriver av saker i sko-
lan som de inte förstår. Cummins betonar att allt arbete i skolan måste utgå 
från en meningsfull kontext. Samtalen kring en undervisningskedja kan 
växla mellan situationsberoende och oberoende och Cummins förslag är att 
börja i det kognitivt mindre krävande och situationsberoende, och flytta 
undervisningen därifrån till allt mer högre kognitiva nivåer. På avancerade 
nivåer kan eleverna sedan förflyttas till allt mer situationsoberoende förhål-
landen.  

3.7 Sammanfattning kapitel 3 
Forskningsöversikten belyser hur komplext samspelet är i skolan. Genom-
gående i översikten framförs interaktionens betydelse under undervisnings-
förlopp som kan organiseras på en mängd olika sätt oavsett ålder på dem 
som erbjuds undervisning, och formerna i sig kan skapa både möjligheter 
och hinder för samtal. Tal i skolan tar ibland särskilda mönster. Ett exempel 
är när tal organiseras i listformat som är ett resurssparande sätt att samtala 
i skolan. Översikten pekar också på det problematiska med långa undervis-
ningsförlopp och allt som kan ske längs dessa förlopp. Interaktionens tyd-
lighet har stor betydelse för hur förloppen utvecklas.  

Vi har också sett hur samtal i skolan har en tendens att byggas upp av 
korta turer som läraren huvudsakligen kontrollerar. Vidare tar också lära-
ren initiativ till samtalsämnen. Lärarnas ambition, att många elevröster 
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hörs, har en avigsida som t.ex. består i att samtalen blir ytliga med få djup-
are resonemang. Till detta visar forskningsöversikten på att monologer kan 
behövas i klassrum, dvs. att individer ges möjlighet att yttra längre sam-
manhängande tankar. 

Barn kommer till förskoleklass och skolår 1 med olika erfarenheter, 
varav inte är att förringa att några redan läser och skriver på en grundläg-
gande nivå vid skolstarten och andra har en lång väg till att knäcka de olika 
skriftspråkskoderna. Samtidigt möts de, i vissa fall enligt forskningsöversik-
ten, av exakt samma uppgifter oavsett var de befinner sig i sitt skriftspråks-
lärande i skolår 1. 

Av översikten framgår det även att vissa skolor kan utveckla hög littera-
citetskompetens trots problematiska förhållanden vad gäller socioekono-
miska faktorer och detta baseras inte på att lärarna tillämpar en särskild 
undervisningsmall eller metod, utan mer om flexibla lärare som lyckas fånga 
ögonblick. Här betonas också valet av texter som en ytterst viktig lärarupp-
gift och hur textsamtalen realiseras. 

Flerspråkiga elever kan i hög grad ges olika interaktionella möjligheter 
och begränsningar beroende av hur sammanhanget organiseras språkligt i 
skolan. Det finns en potential i skolan att ta till vara alla språkliga resurser, 
förenklat från väggtexter till samtal. I nästa kapitel, kapitel 4, vill jag be-
skriva hur jag har tagit mig an materialinsamlingen från detta komplexa fält 
som skola och undervisning är. 
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4 Fältarbete  
I detta kapitel redovisas den ena delen av mitt metodarbete. Jag redovisar i 
4.1−4.3 de metoder jag använt för att samla in mitt material, vilket har skett ge-
nom fältarbete. I 4.4 lyfts forskarrollen. Vidare i 4.5 är temat etiska övervägan-
den. Kapitlet avslutas sedan i 4.6 med en reflektion om studiens trovärdighet. 

4.1 Urval av elevgrupper, tillträde till fältet och tillstånd 
Mitt deltagande och observerande har skett inom grundskolans tidigare år. 
Studien har inte planerats i detalj i förväg, utan anpassats till vad fältet har 
erbjudit för omständigheter. För att kunna beskriva och analysera hur litte-
racitet görs inom grundskolans tidiga år var min önskan att ha ett material 
som innefattar hela F–3. Under 2011 började jag kontakta och besöka 
undersökningsgrupperna, genom mitt kontaktnät, för att 2012 ha alla till-
stånd klara för fyra elevgrupper: förskoleklass, skolår 1, 2 och 3, totalt 80 
skriftliga föräldratillstånd samt tillstånd från personal. Även skolledarna på 
skolorna gav sina samtycken. Jag informerade också löpande personer som 
besökte klassrummet om min roll och mitt syfte. Urvalet baseras på att skol-
orna var tillgängliga under tiden för mina observationer, ett bekvämlighets-
urval och att skolorna uppvisade intressanta och viktiga perspektiv, alltså 
att det pågick relevanta litteracitetshändelser inom skolornas litteraci-
tetspraktiker. Under mina samtal med personalen var jag mån om att få fram 
att jag inte var ute efter att få följa tillrättalagda lektioner eller några särskilda 
moment, utan jag ville observera vanliga lektioner och skoldagar. Under våren 
2012 var jag ute fyra hela veckor, en hel skolvecka per elevgrupp, på fältet för att 
närmare följa pågående undervisning. 

Mina kriterier för urvalet av skolor och klasser var dessutom att finna 
representanter för vanliga F–3-klasser i flerspråkiga miljöer. Urvalet av skolor 
styrdes även av forskarskolan UVD:s kravspecifikation att studien skulle 
utgå från yngre åldrars läs- och skrivutveckling i flerspråkiga miljöer. Där-
efter handplockade jag mina undersökningsgrupper. Jag gjorde ett ”avsikt-
ligt urval” (Alexandersson 1994:77). Endast en rektor fick funktionen som 
grindvakt, alltså den som förmedlade kontakten till lärarna. De övriga lä-
rarna kontaktade jag direkt. Under tiden jag väntade in tillstånden (se bilaga) 
besökte jag grupperna flera gånger och bekantade mig med personal, föräldrar, 
elever och den pågående verksamheten på respektive skola. Genom mitt urval 
av tre olika skolor och fyra elevgrupper vågar jag anta att det jag såg och ob-
serverade i klassrummen inte är helt unikt för just dessa skolor, samtidigt som 
jag inte kan påstå att exakt samma praktiker fanns i alla tre skolorna.  
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4.2 Skolorna och elevgrupperna 
I studien ingår fyra skolklasser (grupp A, B, C, D utifrån den ordningen jag 
besökte skolorna) i tre olika skolor (skola: 1, 2, 3). Skolorna är belägna 
inom Storstockholm. Alla tre skolorna har elever från skolår F till 3. Upp-
tagningsområdena har varierade boendeformer, både egnahem och hyreslä-
genheter. Skola 1 och 2 är kommunala skolor, skola 3 är en friskola. Grupp 
A och B är ”vanliga” svenskspråkiga grupper med en- och flerspråkiga ele-
ver och grupp C och D är ”vanliga” tvåspråkiga klasser med två- och fler-
språkiga elever. Grupp C och D går på skola 3. Det vanliga består i att 
undervisningen sker på svenska i grupp A och B och att undervisningen sker 
på två språk i de tvåspråkiga klasserna C och D. Ingen av skolorna arbetar 
efter någon föreskriven pedagogik, vilket också bidrar till urvalets vanlig-
het. Elever skjutsas även från andra kommuner och kommundelar till dessa 
skolor, detta gäller särskilt den tvåspråkiga skolan.  

I två av skolorna besökte jag åldershomogena grupper och i den tredje 
skolan besökte jag åldersblandade grupper. Grupp A består av cirka 20 ele-
ver i skolår 1 (skola 1), grupp B av drygt 20 elever i skolår 3 (skola 2), grupp 
C knappt 20 elever i en åldersblandad F−1 klass (skola 3) och grupp D av 
cirka 15 elever i en åldersblandad grupp med elever inom skolår 2−3 (skola 
3). Varje grupp har en ansvarig lärare (samtliga fyra är medelålders kvinnor) 
och ”medhjälpare”, som varierar i utbildningsbakgrund från lärare till 
barnskötare (varav några är yngre män).  

 F−1 klassen är inte med i studiens fortsatta analyser på detaljnivå efter kapitel 
6. Detta har enbart att göra med omfånget och att jag bedömer att mitt material 
svarar mot mina forskningsfrågor genom de valda tre litteracitetskedjorna. 

De tre lärarna inom skolår 1−3 jag väljer att följa närmare har alla ge-
nomgått en svensk lärarutbildning.  

Följande språk talas av eleverna: persiska, engelska, turkiska, arabiska, 
spanska, urdu, albanska, svenska, finska, norska och danska. Två av huvud-
lärarna har svenska som modersmål och två har modersmålet finska. Alla 
fyra grupper, både lärare och elever, tar emot mig med stor öppenhet kom-
binerad med nyfikenhet. 

4.3 Insamlingsmetoder 
Mina dokumentationsmetoder innefattar att jag har fört fältanteckningar, 
tagit upp ljud, videofilmat, fotograferat samt insamlat skoldokument så 
som scheman m.m. Dessa insamlingsmetoder kompletterar varandra.   



SARI VUORENPÄÄ  Litteracitet genom interaktion 71 

4.3.1 Översikt över materialtyper 
Utifrån totalt ca 150 timmars observationer genererades följande empiri. 
Mitt totala insamlade material består av fältanteckningar, videoinspelningar, 
ljudinspelningar, fotografier och olika skoldokument (schema, planeringar 
m.m.). Mitt material består av totalt 37 timmars videoinspelningar, 418 si-
dor handskrivna minnesanteckningar i A-3 format och 2234 fotografier
från fyra elevgrupper under vårterminen 2011 och läsåret 2011/2012. De
veckolånga besöken ägde samtliga rum under våren 2012. Mitt fältarbete
presenteras översiktligt i tabell 1.

Urval: elev-
grupp 

Introduktion 
på fält-
skolorna 
2011–20126 

Vecko- 
observation i 
resp. elevgrupp 
Vt. 2012 

Fältanteck-
ningar 

Video- 
inspelning 

Voice- 
recorder 

Foton (miljöer, 
aktiviteter och 
texter inkl. 
elevtexter) 

A 
Skolår 1 
Ca 20 
elever 

28.10, 7.11, 
15.11, 9.12,  
2011 

Vecka 2 

Kl. 8−14

124 sidor 74 GB 
562 min. 

268 min. 
jan 
2012 

603 

B 
Skolår 3 
Ca 20 
elever 

14.10, 8.11, 
16.11, 
2011 

Vecka 3 

Kl. 8−14

108 sidor 42 GB 
510 min. 

262 min. 
jan 
2012 

811 

C 

Skolår F−1
Ca 20 
elever 

14.12.2011 
27.1, 31.1, 2.2, 
16.2.2012 

Vecka 10 

Kl. 8−14

52 sidor 35 GB 
517 min. 

16,5 min. 
mars 
2012 7

234 

D 

Skolår 2−3
Ca 15 
elever 

14.12.2011 
27.1, 31.1, 2.2, 
16.2.2012 

Vecka 12 

Kl. 8−14

134 sidor 48.5 GB 
611 min. 

586 

Totalt  
Ca 75 elever 

17 tillfällen 120 timmar 418 sidor 2200 min. 
ca 37  
timmar8 

546,5 
min. 

2234 

Tabell 1. Översikt över materialtyper 

6Träffar elever, föräldrar, lärare och rektorer: samlar in samtycke från lärare och 
 föräldrar, eleverna får vänja sig vid min närvaro – börjar materialinsamlingen. 
7Slutade använda voicerecordern efter denna inspelning då jag anser ljudet på 
 videon är av tillräckligt hög kvalité. 
8Anledningen till att 150 timmars observationer inte genererade 150 timmar film 
 beror på att jag de första 30 timmarna endast introducerade videokameran för  
 elevgrupperna och vidare filmade jag inte raster, lunchraster, tillfälliga besök och 
 mitt fokus var på händelser där skrift ingick i någon fas.  
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4.3.2 Fältanteckningar 
Ett sätt att dokumentera mina observationer löpande på var att föra fältan-
teckningar. Fältanteckningar är inget neutralt sätt att beskriva händelser 
och miljöer. I likhet med Svensson (2014) är min ansats deskriptiv, vilket 
gör att jag med mina anteckningar vill beskriva vad deltagarna gör. Utifrån 
denna ansats beskriver Svensson skillnaden mellan en normativ och en de-
skriptiv ansats och hur det påverkar synen på fältanteckningar. Om fält-
anteckningarna huvudsakligen beskriver avvikelser från en förväntad norm, 
blir inriktningen normativ och analyserna därefter. Om anteckningarna 
istället beskriver det deltagarna gör i en genuin situation blir det en beskri-
vande inriktning. Jag vill se vad barn och vuxna tillsammans gör i skolan 
kring litteracitetsinteraktion. Att ha huvudet fullt med olika modeller, såväl 
metodologiska som normativa, från t.ex. styrdokument, präglade mina in-
ledande analyser. Jag fick öva mig att se med nya ögon och lyssna med nya 
öron. Alla fältanteckningar finns sparade i det ursprungliga antecknings-
bokformatet.  

Anteckningarna man för ska enligt Bryman (2012) vara förhållandevis 
detaljerade över olika skeenden samt innehålla forskarens egna reflektioner 
över det som sker. Bryman (2012:397) visar på vissa generella principer som 
har verbaliserats: 

• Anteckningarna ska föras så tätt inpå händelserna som möjligt. Jag 
antecknade hela tiden löpande.  

• Mer fullständiga anteckningar ska föras senast i slutet av dagen.  
Jag tog alltid kompletterande anteckningsstunder under dagen. 

• Bandspelare kan användas för forskarens egna intryck. Jag valde 
dock ljud- och filminspelning utifrån deltagarnas agerande och inte 
med mina egna reflektioner. 

• Anteckningarna ska vara levande och lätta att uppfatta. Jag gjorde 
anteckningarna mer levande efter hand när jag markerade olika 
viktiga aspekter med t.ex. överstrykningsfärger. 

Trots att Bryman visar på nackdelen med att hela tiden gå omkring med en 
penna och en anteckningsbok, för att det gör ens roll som observatör så 
tydlig, så valde jag att göra så. Bryman betonar vidare att det går att göra 
olika slags fältanteckningar, från mentala noteringar, när det inte går att 
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anteckna, till att man skriver mer provisoriska anteckningar eller fullstän-
diga fältanteckningar vari det senare även kan innehålla idéer om hur man 
skulle kunna tolka händelser och känslomässiga upplevelser. Mina fält-
anteckningar är skrivna för och avsedda att läsas enbart av mig. Så är t.ex. 
fältanteckningarna inte anonymiserade, varför det inte är ett material jag 
delar med mig av under seminarier eller andra presentationer. Fältanteck-
ningarna gjordes i tre olika linjerade spiralblock, en för varje skola. Mina 
fältanteckningar innehåller följande aspekter av det jag har observerat, med 
efterföljande exempel: 

 
1) Rum: den fysiska platsen eller platserna, klassrummet eller i 

tältet 
2) Aktör: vilka personer som ingår, elever som arbetar i grupp 
3) Aktiviteten: skrivdans, bokstavsarbete 
4) Objekt: De fysiska ting som används: kottar, penna, papper, 

datorer  
5) Texttyp: faktatext 
6) Tid: från kl. 8.20 på morgonen fortsätter med tidsavstäm-

ningar 8.55, 9.02, 9.05, 9.15, 9.17, 9.22, 9.23, 9.25, 9.30 
rast. Nästa lektion börjar 10.00−10.30, lunch  

7) Känsla: de känslor som upplevs och uttrycks: barnen kom-
mer intassande tyst i klassrummet, avslappnad stämning vid 
läxförhör, det är så tyst så att det hörs när jag fotograferar 

8) Reflektioner kopplade till möjliga analyser: har ritat in teo-
retiska modeller i mina anteckningar 

9) Personliga anteckningar: helt egna tankar, ibland högst per-
sonliga reflektioner när jag övar mig att inte lägga mig i si-
tuationer som jag är van att lösa genom min tidigare lärar-
roll 

 
Under varje heldag på skolorna drar jag mig undan en stund då och då, 
exempelvis när lärarna går ut och rastvaktar, för att läsa igenom och kom-
plettera mina fältanteckningar medan jag har händelserna i färskt minne. 
Mina fältanteckningar överlappar och belyser mina videoinspelningar, och 
tvärtom. Kameran har ett fokus och jag har ibland antecknat annat, såsom 
när det kommer olika besök till klasserna. Kameran riktas mot det som görs 
och sägs i klassrummen. Mina fältanteckningar ger ibland andra intrycks-
kommentarer så som: 
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Det är så tyst i klassrummet att det hörs när jag fotar blir dock inte mycket 
samtal på min voicerecorder (skolår 1)  

Just detta upplevde jag problematiskt för stunden. Tänk om mina informan-
ter är tysta för att visa att de är skötsamma och ordentliga, då blir jag utan 
material.  

4.3.3 Videoinspelningar 
Att välja att arbeta med video är, såsom ovan beskrivna metoden med fält-
anteckningar, också ett analytiskt och teoretiskt ställningstagande i sig. Den 
som styr kameran fattar många viktiga beslut och konstruerar materialet 
tillsammans med kameran. Därmed är det viktigt att komma ihåg att det 
första valet redan sker när kameran riktas och inspelningen inleds. Trots att 
Heath m.fl. (2010) rekommenderar att man planerar filmandet med 
kameraplacering osv. fick jag följa de snabba kasten och förflyttningarna 
mellan rum som jag inte visste om i förväg och som inte alltid kunde utläsas 
av schemat.  

Parallellt som empirin konstrueras tillsammans med kameran, gör kame-
ran ett betydande arbete vad gäller att spara detaljrikedomen i materialet. 
Transkriptionen nedan försöker, genom att visuella data ställer högre krav 
på transkriptionen för att göra det rättvisa, visa på vad kameran fångar och 
vad som skulle ha kunnat gå förlorat med exempelvis enbart ljudinspelning. 
Utdraget är från en del av materialet där skolår 2−3 arbetar med dikter 
(inom sekvens 9 se 6.8). Läraren berättar för gruppen, på finska som jag 
har översatt till svenska, att hon har hittat vårens första tussilago. De kur-
siverade delarna i transkriptionen är sådant som inte skulle ha kunnat 
fångas med enbart ljudinspelning. I transkriptionen visas emfatiska uttryck 
med understrykningar ______ , hörbara pauser med / , ↑ betyder en stigande 
ton och ? en frågeintonation. Mer detaljerade transkriptioner i avhand-
lingen följer transkriptionsguiden i 5.6. Här är syftet att visa vad video-
kameran kan fånga i jämförelse med enbart ljudinspelning.  

ja det var en blomma↑ vårens första blomma↑ / kommer ni ihåg vad ja pra-
tade om igår? / vad hette blomman? inte smörblomma å inte solros det är 
sommarblommor / det var en tussilago↑ å ja har nu plockat vårens första 
tussilago / ja märkte att det var på väg mer / (duttar med ett finger nedåt flera 
gånger i små ringar) så ja tänkte att nu tar ja den därifrån / sen gick ja framåt 
(visar med armarna en promenadrörelse) fåglarna hade flugit iväg (pekar 
uppåt) / å solen sken (gör en snabb rörelse med höger hand bakåt) vackert 
och ja hade dom två tussilagon i handen (håller handen kupad framför sig 
och ler) / då började det komma upp alla möjliga tankar↑ (snurrar med ett 
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finger bredvid huvudet) / å ja fick min egna dikt i huvudet helt plötsligt↑ / då 
tänkte ja att ja måste gå väldigt snabbt hem (visar på snabba promenadrörel-
ser med armarna) / för ja har lite dåligt minne det kan plötsligt försvinna (gör 
en snabb rörelse med ett finger utsträckt bredvid huvudet) / så minns ja inte 
det / dikter borde alltid skrivas (visar en skrivrörelse med handen) snabbt / å 
tankarna på papper / eller även om det är ett rörigt papper det kan man 
senare skriva bättre↑ / eller hur? (nickar) å nu sen↑ (ler och går och hämtar 
burken) / har ja här i burken↑ eller en sån här låda / här / har ja (håller och 
gömmer burken och öppnar sedan burken) / min dikt å här har ja dom två 
tussilagon också / ni får se hur den blomman ser ut↑ / här är dikten (visar en 
liten rulle) ja skyndade mej hem å skrev den på ett lite dåligt papper / när ja 
inte hittade något annat / men här i burken är tussilagon (börjar gå runt och 
visa eleverna) så ser dom ut visst är dom vackra? / man blir på gott humör 

Exempel 1. Videokamerans blickfång 

Fördelarna med videomaterial är att insamlingsmetoden fångar en detalj-
rikedom med gester, blickar, artefakter, känsloyttringar m.m., alltså den 
komplexitet som utmärker interaktionen med barn och därmed möjligtvis 
kan ge skolverksamheten rättvisa. Till mitt stöd fann jag även Linells (2011) 
motivering till att videoanalys kan behövas, särskilt i miljöer där människor 
rör sig omkring inomhus eller utomhus, vilket är fallet när man följer 
6−10- åringar med kamera i en skolmiljö. Utifrån dessa förutsättningar blir 
såväl verbal som ickeverbal interaktion underlag för mina analyser. 

Vid videoinspelningarna i klassrummen placerade jag mig så att jag skulle 
störa så lite som möjligt och få en god överblick över pågående aktiviteter. 
Detta avgjordes från stund till stund, jag hade inte en fast placering i klass-
rummet. Vid gruppaktiviteter valde jag någon grupp som jag följde just un-
der den specifika aktiviteten, detta baseras på att jag har valt att använda 
endast en videokamera. De flesta inspelningar är av god kvalitet både bild- 
och ljudmässigt. Några gånger kan dock ljudnivån runtomkring höjas så att 
enstaka ord kan vara svåra att uppfatta korrekt. Tack vare videoinspelning-
arna finns ett detaljrikt material av annars svårfångad interaktion. Att an-
vända videokamera kan dock inte ses helt oproblematiskt som materialin-
samlingsmetod. I situationer där barnen på något sätt uttryckt att de inte 
vill bli filmade eller jag bedömt det som en möjlig integritetskränkning har 
jag valt att sluta filma omgående, även om jag har samtycke av samtliga 
föräldrar. Det har skett bland annat i akuta konfliktsituationer eller när 
konflikter har retts ut efter raster. Inför mina videoinspelningar gjorde jag 
valet att inte använda lösa mikrofoner på eller nära eleverna. Endast en gång 
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under inspelningarna bad en lärare mig sluta filma, vilket var vid en begyn-
nande konflikt. Jag följde, självklart, lärarens uppmaning. 

Eleverna var inledningsvis intresserade av min materialinsamling och ville 
gärna se vad jag filmade igenom displayen, vilket de fick göra. Eleverna 
synade och tolkade ibland kamerans rörelse och vad jag fokuserade på att 
filma. Därför såg jag till att alla elever någon gång blev filmade, i ett rätt-
viseperspektiv och att alla barn såtillvida blev sedda. Genom att jag oftast 
hade videokameran på stativ kunde jag följa händelser, förflytta mig vid 
behov, göra fältanteckningar och fotografera stillbilder. Videokameran var 
både stationär och flyttbar utifrån händelseförloppet. Alternativet att jag 
hade kunnat rigga upp flera fasta kameror i klassrummet hade bara varit 
för stöd i filmandet av helklassundervisning som ibland pågick i ett visst 
rum. I övriga situationer var vi plötsligt i dikttältet, i rörelserummet, i 
målarrummet, i skogen osv. och jag hade fullt upp med att hinna med, och 
byta rum, med en kamera.   

Vad gäller användandet av videokamera var eleverna medvetna om att 
jag filmade, vilket de kommenterade på olika sätt. Här återger jag några 
exempel där eleverna med stöd av videokameran och voicerecordern för-
sökte skapa arbetsro: 

Från yttrande 361 i exempel 2a använder eleverna videokameran disci-
plinerande för att skapa arbetsro:  
 

360. Tomas:  Vänta↑ Vänta↑ kan vi inte vara tysta nu (tittar på 
Anna) 

361. Patrik:  ja exakt så kameran hör oss↑ 
[…] 

373. Patrik:  hon ska väl inte titta på den här filmen när ni gör 
peace när hon ska skriva i hennes bok 

375. Anna:    nej jag vet simglasögon du har papá pappa moll 
Exempel 2a. Kameran som stöd för arbetsro 

 
Eleverna visar i exempel 2b att de är medvetna om att jag samlar in material 
på olika sätt. 

 
388. Anna:  (med svag röst) l u g n lugna puckar lugna (visar en 

svävande mild handrörelse) 
389. Patrik:  SKRATTAR lugna puckar Sari kommer du ihåg vad 

hon sa lugna puckar skriv det↑ 
Exempel 2b. Voicerecordern som stöd för arbetsro 
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Även lärarna i studien visade ibland på prov på kamerasamverkan: 
 
118. Läraren: (vänder sig till mig och frågar): är det någon speciell 

grupp du skulle vilja ha kvar  
119. här inne? 

Exempel 3. Lärares kamerasamverkan 
 

Jag kunde också medvetet ibland förflytta mig från videokameran, när jag 
försäkrat mig om att tekniken fungerade, för att påverka händelser så lite 
som möjligt. Vid andra tillfällen var jag mer som en ”fluga på väggen” när 
läraren exempelvis mitt i undervisningen kunde konstatera att: Just det! Sari 
är här idag- det glömde vi- välkommen Sari! Ljudinspelningarna via voice-
recorder var en backup till videofilmandet tills jag var säker på att ljudkva-
litén var acceptabel i filmerna. 

4.3.4 Fotografier 
Hur man kan beskriva en visuell litteracitetsmiljö med stöd av fotografier 
åskådliggör Barton och Hamilton (2012) exempel på utifrån grundtanken 
att litteracitet är knuten till tid och miljö, alltså till en social kontext. Den 
visuella miljön är enligt författarna en användbar ingång för fortsatta ana-
lyser därför att den visar inom vilket intervall litteracitet i den aktuella mil-
jön rör sig. 

Den digitala stillbildskameran väckte inte lika stort intresse, vilket jag 
tror beror på att barnen är vana vid lärare som dokumenterar verksamheten 
regelbundet med liknande kameror. Att det generellt fotograferas mycket 
idag är en annan aspekt av stillbildskamerans vanlighet. 

Jag var öppen med vilken dokumentation jag förde och presenterade min 
tekniska utrustning för varje grupp redan under min introduktionsfas, så 
när mina veckobesök inleddes var nyfikenheten i stort sett över. Jag inledde 
alla tre skolbesök med att fotografera av miljöerna med min digitalkamera. 
På detta sätt kunde jag tidigt i studien dokumentera det språkliga land-
skapet. Detta beskrivs enligt Muhonen9 som en forskningsmetod där man 
tar bilder på allt som berättar något om skolans språkkultur. Lainio, 

                                                      
9 Muhonen, A. (20140408) Seminarium vid Institutionen för språkdidaktik, Stock-
holms universitet.  
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Jonsson och Muhonen (2012) benämner denna metod för mulinguistic 
landscaping (språklig kartläggning av närmiljön).  

Jag fotograferade olika klassrum, kapprum, entréer, allmänna ytor m.m. 
med fokus på olika texter. Texterna, i kombination med bilder, handlar 
bl.a. om regler i skolan, kursplanemål, bokstäver i olika former, elev-
arbeten, taveltexter, läromedel, skönlitteratur och bedömningsunderlag. 
Jag har även fotograferat under händelseförloppen, t.ex. följt elevernas tex-
ter även med digitalkamera.   

4.3.5 Materialtriangulering 
Den visuella dokumentationen (fotografier och videofilmerna) fungerar 
både som minneshjälp under fältarbetets gång i kombination med fältan-
teckningar, men även som källor av egen kraft och inte bara som Bryman 
(2012) uttrycker det som bihang till fältanteckningar. Fältanteckningarna 
ger dock även förklaringar till vad jag har fotograferat och varför jag ibland 
väljer att stänga av videokameran. Fältanteckningarna hjälpte mig att hitta 
intressanta avsnitt i materialet genom att det var mer görligt i många faser 
att bläddra igenom en dags anteckningar jämfört med sex timmars filmer. 
De olika delarna hjälpte till att göra ett relevant urval ur materialet. Materi-
alets digitala foton ger bl.a. stöd för att synliggöra artefakter. 

En mycket grov sortering gjordes i första omgången av videoinspelning-
arna, där jag enbart har noterat vilken typ av aktiviteter det rör sig om, 
exempelvis morgonsamling, skrivdans, veckans ord, högläsning, bild, fakta-
text, motorikövning, bildserie. I nästa steg undersöker jag när aktiviteterna 
börjar respektive slutar och vilka händelsekedjor som ingår. En sådan hän-
delsekedja kan vara endast några minuter lång eller pågå i längre sekvenser. 
Ett urval samtalssekvenser har transkriberats som exempel på litteracitets-
händelser och vilka mönster jag har kunnat hitta. 

Ur en verklighet som kan verka splittrad, genom att många olika proces-
ser pågår parallellt, hjälpte mina olika materialinsamlingsmetoder mig att 
finna helheter bland olika pågående processer. Från dessa händelsekedjor 
utkristalliserades studiens litteracitetskedjor, som består av händelseförlopp 
där deltagarna arbetar med berättelse, dikt och faktatext. Denna holistiska 
hållning, att hitta det som är sammanlänkat, ledde mig vidare i materialet 
och synliggjorde t.ex. att genomgångar är en vanlig samtalstyp inom de 
ovan nämnda litteracitetskedjorna berättelse, dikt och fakta.  
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4.4 Forskarrollen och forskarens egen bakgrund 
En forskare kan närma sig en miljö på olika sätt och det finns olika roller 
man kan anamma vid iakttagandet av den utvalda omgivningen. De olika 
rollerna beskrivs av Doheny-Farina & Odell (1985) som fullständig delta-
gare, deltagare som observatör, observatör som deltagare eller fullständig 
observatör. Den fullständiga deltagaren är själv medlem i den grupp han 
eller hon studerar och deltar aktivt i gruppen. Den andra ytterligheten full-
ständig observatör deltar inte alls, utan observerar endast. Mellan dessa po-
ler finns rollerna som deltagaren som observatör och observatören som del-
tagare. Dessa särskiljer Kullberg (2004) genom att betona att deltagaren 
som observatör är en känd forskare för den undersökta gruppen jämfört 
med observatör som deltagare som innehåller ett svagare engagemang, 
gruppen vet vem hen är men forskaren deltar inte i aktiviteter.  

Denna rollpolarisering, utifrån forskarens relation till den sociala miljön, 
beskrivs alternativt som en skala av Bryman (2012:388) istället för som 
ovan genom fyra separata roller. Bryman visar en aktivitetsskala från full-
ständig deltagare och fullständigt engagemang till fullständig observatör 
och helt distanserad forskare. Jag intar huvudsakligen rollen observatör 
som deltagare och i några enstaka fall som deltagare. Grupperna vet vem 
jag är men jag deltar inte generellt i skolaktiviteterna. I klassrummet är jag 
inte läraren utan ”en som tittar på”, vilket jag förklarat för alla inblandade. 
Detta passiva förhållningssätt visas i materialet i t.ex. exempel 4, när eleverna 
skriver en gemensam berättelse. Jag finns i närheten och har riggat min video-
kamera på stativ på bordet där eleverna arbetar med texten. Eleven Anna 
försöker få mig mer inkluderad i händelseförloppet: 

 
52.  (Anna vänder blicken mot mig) 
53. Anna:  Stavas moll med två ell? 
54. Jag: (svarar inte) 
55. Patrik:  jo jo jo två ell är det 
56. (Anna tittar mot mig en gång till) 
57. Anna:  ja frågar dej (tar sig för pannan) SKRATTAR 

 (fortsätter att diskutera med sina kamrater istället) 
Exempel 4. Forskarens passiva roll 

 
Jag vill på detta sätt påverka elevernas agerande så lite som möjligt. Att jag 
låter bli att svara är ett medvetet förhållningssätt för att positionera eleverna 
som ansvariga för att lösa uppgiften. När man umgås med grupper av barn 
i 6−10-årsåldern är det dock omöjligt att helt undvika rollen som en hjälp-
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ande vuxen. Forskaren är en del av situationen som studeras, vilket gör att 
hen medvetet behöver överväga och ta ställning till sin egen roll. Denna 
flexibilitet i min roll är i linje med vad Bryman (2012:391) betonar som 
önskvärd för att kunna hantera situationer och människor. Mitt perspektiv 
är att se på kommunikationen generellt och bibehålla en viss distans för att 
hålla min valda forskarroll. I vissa situationer, som när eleverna i F−1 klassen 
placerar mig i ”heta stolen”, testas min flexibilitet. Barnen frågar mig om 
min favoritfärg, mitt favoritdjur osv., viktiga frågor för barnen och något 
som alla deras gäster får göra. Jag tror inte mina svar påverkade min roll 
utan bara gjorde mig lite mer till en vanlig gäst i skolan, trots kameror och 
annat som avvek från andra gästers beteende. Genom att jag agerade som 
gäst i en för mig väl förtrogen skolmiljö hjälpte det mig att inta en ny roll, 
forskarrollen. Jag fann även videofilmandet, rent tekniskt och fysiskt, som 
ett stöd i att behålla ett utifrånperspektiv. Kameran förtydligade min roll 
som icke deltagare.  

Ytterligare ett skäl till att sträva efter en relativt distanserad roll är att jag 
har en bakgrund som lärare och lärarutbildare. Min ambition är att kliva 
ur mina tidigare roller och se händelserna i klassrummet utifrån vad delta-
garna gör. Jag fick inför eleverna öva på att framställa mig som den som 
inte vet, att inte lägga mig i, inte styra − att vara med, men vara annorlunda, 
på samma gång som jag inte heller tillhörde vuxenkollektivet på skolan 
(Kullberg 2004). Jag anser att min medvetet passiva klassrumsroll, och att 
jag kommunicerade detta initialt, gör att jag närmar mig ett utanförperspek-
tiv i en bekant miljö och ser därför inte min lärarbakgrund som en svårighet, 
utan mer en effektivitetsfaktor vid etablering av kontakter och en förförstå-
else för händelser och den undervisningspraktik jag möter. Jag uppfattar 
därmed inte min förförståelse för fältet som ett hinder, men inte heller som 
en självklar tillgång.  

Det var hela tiden en avvägning av vilket som påverkar materialet mest, 
min blotta närvaro eller ett för avvikande ickedeltagande. En viss grad av 
deltagande blev min avvägning. Jag fanns, trots allt, i rummet, drack ibland 
kaffe med personalen innan eleverna kom till skolan, åt mat med eleverna, 
hälsade på i andra klassrum när elever och lärare ville visa något för mig, 
småpratade med föräldrar i kapprummen, mötte nyfikna mor- och farför-
äldrar osv.  

Aspers (2011) förknippar deltagande observationer med att forskaren för 
att kunna genomföra en studie behöver vara en integrerad del av fältet utan 
att ”go native”, vilket Aspers förtydligar med att forskaren inte ska överta 
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fältets intressen. Forskaren ska vara integrerad i sitt fält utan att bli uppslu-
kad av sitt studieobjekt. Hur gör man då som forskare för att behålla sin 
analytiska distans. Detta diskuterade Becker redan 1967 med titeln: Whose 
side are we on? Becker betonade aspekter så som: 

• att inte känna för stor sympati för deltagare i studien 

• att försöka ge en mångsidig bild 

• att inte undvika situationer som inte överensstämmer med forska-
rens egen uppfattning 

• att undvika överdriven känslosamhet 

• att revidera metoder och teorier 

• att vara medveten om gränserna för sin studie. 

Dessa tankar från Becker har varit högst aktuella under mitt forskningspro-
jekt och att fått möjlighet följa litteracitetsprocesser på nära håll innebär att 
alla dessa aspekter aktualiseras i olika skeden. Jag har sympati för både 
lärare och elever, men jag har inte låtit det hindra mig i materialinsamling 
eller analyser. Min ambition är att ge en mångsidig bild, vilket påverkat 
mina resultatredovisningar såtillvida att jag börjar från helheter och fort-
sätter till studiens analysobjekt som bara är ett litet utsnitt från skolvarda-
gen som pågår. Därmed utgår det första resultatkapitlet, kapitel 6, från stu-
diens språkmiljö. Söderlundh (2010:35) förklarar begreppet språkmiljö som 
ett teoretiskt ställningstagande som sammanfattar hennes teoretiska per-
spektiv. Söderlund ser studenternas kurser som praktikgemenskaper och 
lägger till språkmiljö som begrepp för att täcka upp hela miljön.  

Jag har försökt förhålla mig ickenormativt och därigenom försökt 
komma ifrån mina egna uppfattningar och normativa bilder om skolan. För 
att göra professionella analyser behöver jag vara lyhörd, men inte överdrivet 
empatisk. Det senare skulle kunna hindra mig att beskriva och analysera 
kritiska anblickar i materialet. Att ständigt kontrollera och kritiskt granska 
metoder och teorier gör det uppenbart att forskning sker i samarbete med 
andra forskare, vilket Ehn och Klein (1999:40) uttryckte enligt: 

Varje text är en väv av gamla passager, mycket är ett lån. Allt vi registrerar 
formas av andras språk, av koder och anonyma formler vars ursprung är 
svårt att lokalisera, av omedvetna citat utan anföringstecken. Inte ens den 
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hårdaste av vetenskaper kan frigöra sig från mentala processer som är sub-
jektiva, traditionella och kulturbundna. 

Detta citat får mig att tänka vidare kring vad som skapat denna studie utöver 
referenslistans uppradade verk. Jag tror den andra, oskrivna, listan är 
minsta lika lång, dvs. alla böcker som lett mig till en referensbok, alla kurser 
inom doktorandtiden och tidigare, alla tillfällen jag har fått diskutera mitt 
material vid olika seminarier, samtalen med mina handledare, samtal med 
kollegor. Plötsligt har jag hittat nya vägar och nya perspektiv.  

4.5 Etiska överväganden 
I Vetenskapsrådets (2004) forskningsetiska principer för humanistisk-sam-
hällsvetenskaplig forskning redogörs för fyra krav som forskning måste 
uppfylla: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Dessa innebär att forskaren genom informationskravet ska 
informera de berörda om forskningens syfte. För mig innebar introduktion-
erna på fältet att berätta om min forskning för eleverna på plats, informera 
skolledning och lärare samt föräldrar. Samtyckeskravet innebar att jag frå-
gade om föräldrars och lärares samtycke (se samtyckesbrev bilaga 1). Del-
tagandet i studien var frivilligt och de, både lärare, övrig personal och elev-
er, kunde när som helst avbryta sin medverkan. Vad gäller konfidentiali-
tetskravet avidentifierade jag samtliga deltagare. De uppgifter jag samlade 
in kommer endast att användas för forskningssyfte, vilket är i linje med 
nyttjanderätten. 

Tillstånd från föräldrar fick jag genom att tillståndsbreven skickades hem 
med eleverna och genom att jag sedan ”gav brevet ett ansikte”, alltså pre-
senterade mig själv vid föräldramöten, luciafirande, musikkväll och möten 
vid lämning och hämtning av barn i skolan osv.  

Samtliga föräldrar gav tillstånd till barnens medverkan. En förälder gav 
tillstånd, men uttryckte också sonens skepsis till att bli filmad. I samförstånd 
bestämde vi att när sonen inte vill bli filmad så kan han signalera det till 
mig, vilket han också gjorde. Att kontinuerligt stämma av att deltagarna är 
med på att bli filmade var ett naturligt inslag för mig, samtidigt som det 
även betonas av Heath, Hindmarsh och Luff (2010). 

Utöver dessa övergripande etiska överväganden innebär forskande om 
och med barn många nyanser av beslut. Att överhuvudtaget forska om barn 
är ett moraliskt dilemma, utifrån att jag som forskare inte med säkerhet kan 
veta hur barnen upplever det och att tillstånden lämnas av deras vårdnads-
havare. Bara en sådan tillsynes enkel fråga, hur jag kan närma mig barnen 
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med kameror krävde avvägningar i varje stund. Barnen var ju trots allt i viss 
grad förföljda, utan att vara synligt plågade, av mig och mina kameror. Uti-
från detta blev förtroendefulla relationer en grundläggande ingång och att 
deltagarna exempelvis vågade uttrycka önskemål om att jag skulle stänga 
av kameran, vid en begynnande konfliktutredning, uppfattar jag som att det 
fanns ett förtroende för mig som forskare.  

4.6 Studiens trovärdighet 
Man måste alltid se kritiskt på en forskningsstudies trovärdighet. Ett kvali-
tetskriterium som Larsson (2005) nämner är perspektivmedvetenhet, vilket 
jag tolkar i linje med reflexitivitet vad gäller teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter. Med stöd av mitt valda synsätt på litteracitet, skulle jag 
kunna säga att jag ansluter mig till ett särskilt kunskapsintresse inom språk-
vetenskaplig textforskning. Inriktningarna beskriver Karlsson och Strand 
(2012:111) genom följande kategorisering, varav jag ansluter mig till det 
tredje kunskapsintresset: 

1) att förstå och tolka enskilda texter 

2) att karakterisera språket i en text eller i en grupp av texter 

3) att förstå hur texter samspelar med, skapar och omskapar sitt sociala    
     och kulturella sammanhang.  

Att jag ansluter mig till kunskapsintresset av typ 3, ställer krav på mig att 
jag åtminstone försöker närma mig den aktuella kontexten förutsättnings-
löst. Denna ingång ger, enligt Karlsson och Strand (2012:113), inte givna 
perspektiv utan lämnar en hel del av problematiserandet till forskaren. För 
mig har reflexivitet även innefattat att jag gör anspråk på att förklara varje 
frågeställning. På ett annat plan anser jag att studiens trovärdighet ökar via 
materialtrianguleringen, att det finns olika material som stödjer studiens re-
sultat. Detta torde öka studiens validitet utifrån hantverket i studien (Kvale 
1997). Att t.ex. parallellt filma och anteckna i ett klassrum med ett 20-tal 
aktiva personer kräver en viss form av hantverksskicklighet, som utveckla-
des under materialinsamlingen. 
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5 Analysförfarande 
I detta kapitel redovisar jag hur jag har valt ut och analyserat materialet, 
vilket huvudsakligen sker genom interaktionsanalyser. Interaktionsana-
lyserna jag gör ligger i linje med interaktionell sociolingvistik (se t.ex. 
Bellander 2010:35 och Sundberg 2004:32).  

I interaktionsanalys undersöks hur kunskaper och färdigheter medieras, 
med hjälp av verbala eller andra resurser, exempelvis samtal med en klass-
kamrat eller att läraren skriver på en skrivtavla. I undersökningen betonas 
hur språk och andra artefakter medierar kunskaper. Dessa tankar återkopp-
lar till Bakhtins idéer om dialogiska texter och yttranden, grunden till dia-
logismen.  

Den undersökta interaktionen sker i grundskolan och är således en form 
av institutionell interaktion (jmf med t.ex. Näslund 2013:29 ff.) och aktivi-
teterna är uppgiftsorienterade.  

Linell (2011:131) betonar att det är viktigt vid analys av samtal att ta sin 
utgångspunkt i vad deltagarna säger, gör och menar. Min definition av del-
tagarperspektivet är att se meningsskapandet från deltagarnas perspektiv 
utifrån hur deltagare skapar mening yttrande-för-yttrande inom samtal 
(Linell 2011:124, 131). Men Linell uppmärksammar oss också på att ak-
tiviteterna ingår i ett större sammanhang som behöver tas i beaktande i ana-
lyserna, dvs. interaktionen är situerad. 

I 5.1 redogör jag för hur utvecklingen av analysmetoder och urval gått 
till i praktiken och hur begreppet litteracitetskedja är relaterat till interak-
tionsanalys. Avsnitt 5.2 beskriver de analyskategorier jag utvecklat för att 
frilägga olika interaktionsmönster i materialet. I 5.3 redogörs för artefakter 
som ses som resurser. I 5.4 redogör jag för hur flerspråkighet analyseras. 
Kapitlet avslutas med 5.5 om transkriptionsarbetets framväxt och en tran-
skriptionsguide i 5.6. 

5.1 Analytiska ingångar 
Fokus för detta avsnitt är hur utvecklingen av analysmetoder har gått till. 
Här visar jag också vilken prioritet jag har gett till olika aspekter av det 
insamlade materialet och hur analyserna har gått tillväga.  

5.1.1 Urval av material och analysmetod 
Efter materialinsamlingsfasen, se 4.3.1 och tabell 1, var det dags för mig att 
göra ett urval från det rika materialet. Denna typ av urval genomförs i flera 
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steg. Om mitt syfte och mina frågeställningar hade varit ”låsta” vid tid-
punkten före materialinsamlingen hade möjligheten funnits att hitta filmav-
snitt som skulle ha kunnat ge svar på mina frågor direkt. Genom mitt öppna 
förhållningssätt till fältet var detta inte den väg jag valde, utan min fortsatta 
väg in i studien var att börja gå igenom hela det insamlade materialet för 
att därigenom upptäcka intressanta aktiviteter och låta ett analytiskt fokus 
växa fram. Beskrivningen som följer visar på olika faser i utvecklingen av 
analysmetoder. Hur urvalet av materialet gick till har inte varit så rätlinjig 
som uppställningen kan antyda, utan jag har i flera gånger återkommit till 
tidigare steg. I varje steg har jag exempelvis tittat på filmerna om och om 
igen och såväl fältanteckningar som bilder har behövts som stöd. Analys- 
och urvalsfaserna kan översiktligt beskrivas i nio faser: 
 

1. Den första analys- och urvalsfasen påbörjades av mig redan när jag 
började mina observationer och riktade kamerorna (se 4.3.3 och 
4.3.4). Denna fas speglar därmed mina övergripande urval och av-
gör vad som därmed blir möjligt att analysera.  

 
2. Samtliga filmer, ljudupptagningar och digitala foton (se tabell 1 i 

4.3.1) sorterades i fas 2 enligt datum och vilken skola inspelningen 
hade ägt rum i samt vad som var det huvudsakliga innehållet i re-
spektive moment av filmen. Vad gäller antal filmade moment per 
dag innehöll exempelvis inspelningarna 11 januari 2012 tretton se-
parata filmupptagningar. Till mitt stöd i sorteringen hade jag fält-
anteckningarna som blev min guide genom materialet. Sorteringen 
var en grovsortering och i kartoteket stod det då anteckningar som: 
 
”11 januari 2012 skola 1: upprop, ny elev får extra hjälp, skrivträ-
ning, upp i taket och ner i källaren, vokalgenomgång som blir mat-
tetal, svenska och matte nära ihopkopplat, faktatexten åsnan, barr-
träd, ordkunskap.” 

 
”20 januari 2012 skola 2: moské, kyrka, synagoga, lilla aktuellt, 
rättar varandras texter, spelar spelet jag är jag gör, ordklasser, logg-
boksskrivande, klassens halvtimme, Pojken och tigern utifrån 
Selma Lagerlöfs bok.” 

 
På detta sätt rubricerades hela materialet och allt jag såg var litte-
racitetshändelser, dvs. det fanns alltid en koppling till skrift, vilket 
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gjorde att begreppet litteracitetshändelser inte i denna fas hjälpte 
mig i avgränsningen av materialet.  

 
3. I denna fas gjordes flera olika sorteringsförsök varav tabell 4 i av-

snitt 6.1 visar på en möjlig materialsortering. Det hade alltså varit 
ett sätt att gå vidare, likväl fanns här möjligheten att se på t.ex. 
särskilda organisationsformer såsom grupparbete eller helklass-
situationer. 
 

4. Därefter började jag se på materialet mer holistiskt och tanken var 
då att gå från litteracitetshändelser till mer sammanhållna delar i 
materialet. I denna fas synliggjordes även elevprojekt som inte alltid 
överensstämmer med lärarens planerade projekt. Ett sådant exem-
pel är när en elev bestämmer sig för att skriva med ”fel hand”, den 
handen hen inte i vanliga fall skriver med. Jag transkriberade flera 
olika sammanhållna sidospår som ”fel hand”-projektet. Denna typ 
av sidoprojekt lämnade jag sedan utanför avhandlingen. Min am-
bition var fortfarande att hitta sammanhållna litteracitetskedjor. 
Ett annat perspektiv i denna fas var att se på hela materialet utifrån 
hur elever förhandlar i skolan, vilket senare utmynnade i kapitlet 
om elevinitiativ. 
 

5. I fas 5 utkristalliserade sig en första kedja av littercitetshändelser 
med en början och ett slut, nämligen den kedjan som jag kallar be-
rättelsekedjan. Definitionen av denna första kedja baseras, förutom 
att det är lärarens benämning, även på det jag presenterar i tabell 5 
avsnitt 6.2, nämligen vanliga texttyper i skolan. Genom detta steg, 
att jag fann en första kedja i materialet, kunde jag också börja pre-
cisera syfte och frågeställningar. Parallellt med att jag hittade den 
första kedjan började jag förkovra mig i hur andra har använt olika 
typer av kommunikativa kedjor. Efter en ny materialgenomgång, 
med nytt sökfokus, hittade jag ytterligare två hela kedjor, nämligen 
faktakedjan och diktkedjan. Berättelsekedjan, och studiens andra 
litteracitetskedjor, hålls bland annat ihop av att det pågår ett skriv-
projekt inom en särskild texttyp inom respektive kedja. 
    När kedjorna väl var identifierade gjorde jag en grovtranskript-
ion av alla tre kedjornas interaktion som därmed blev mitt huvud-
sakliga analysobjekt.  
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6. I fas 6 påbörjades en kodningsprocess för att se om kedjorna gick 
att beskriva på en generell nivå vilket ledde till beskrivningen i ta-
bell 2 i 5.1.2. Nu hade litteracitetskedjorna mejslats fram. Film-
materialets omfattning var nu nere på knappt 5 timmar, från ur-
sprungliga 37. 
 

7. Här startades nästa urvals- och analysfas. Jag arbetade igenom en 
kedja i taget för att komma nära materialet och valde ut moment 
som på olika sätt väckte mitt intresse. 

 
8.  I denna fas var det dags att välja ut några delar, utifrån att det var 

belysande exempel, av alla de analyser jag har gjort av kedjorna, 
vilket resulterade i de resultatkapitel som ingår i avhandlingen. 

 
9.  Sedan påbörjade jag en ny transkriptions- och analysfas av de ex-

empel jag valde ut, vilket innebar att jag såg på alla filmmoment 
mer och mer i detalj och transkriberade mer och mer detaljerat tills 
jag fann den analysnivån som svarar mot studiens syfte och fråge-
ställningar. 

5.1.2 Litteracitetskedjor och interaktionsanalys 
En litteracitetskedja kan förenklat beskrivas enligt följande stegvisa modell 
i tabell 2. Sekvenser är delar av undervisningsförlopp som särskiljs inom 
litteracitetskedjorna. Sekvens 1 är en uppstart och den sista sekvensen av-
slutar förloppet. Anledningen att berättelse, faktatext och dikt valdes ut är 
att jag fick med dessa tre litteracitetskedjor som hela förlopp med väl synliga 
uppstarter och avslut i min empiri.  
 
 
Sekvens 1 uppstart av kedjan  

Sekvens 2 deltagarna arbetar 

Sekvens 3 nya instruktioner 

Sekvens 4 kedjan avslutas 

 
Tabell 2. Litteracitetskedja som modell 
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Inom varje sekvens, i tabell 2, finns en mängd litteracitetshändelser. Sekven-
serna från början till slut bildar studiens litteracitetskedjor. Inom varje kedja 
skrivs en text i någon fas. Var detta sker inom kedjorna varierar. Ett exem-
pel på en litteracitetskedja, i tabell 3, visar på hur berättelsekedjan översikt-
ligt ser ut i sekvenser. Tabellen synliggör även hur deltagarnas roller över-
gripande växlar i berättelsekedjan. 
 
Sekvens 1 läraren introducerar uppgiften 

 

Sekvens 2 eleverna genomför samtalsuppgiften i grupp 
  

Sekvens 3 läraren instruerar inför redovisningen 
 

Sekvens 4 elevgruppen redovisar inför helklass 
 

Sekvens 5 läraren ger feedback 
 

Sekvens 6 eleverna får nästa instruktion av läraren, introduktion till upp-
växling 

Sekvens 7 eleverna genomför skrivuppgiften i grupp  
 

 
Tabell 3. Berättelsekedjan 
 

En litteracitetskedja är en kedja av litteracitetshändelser som länkas ihop 
genom särskilda aktiviteter som t.ex. uppstarter och uppväxlingar. Ked-
jorna hålls framförallt samman av att de berör samma skrivuppgift. I litte-
racitetskedjorna ingår både talade och skrivna aktiviteter.  
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I den fortsatta analysen av litteracitetskedjorna blir det centrala vad del-
tagarna åstadkommer genom interaktion. När eleverna i en grupp börjar 
samtala kring hur de får flyt i sitt berättande är det vad eleverna åstadkom-
mer i interaktionen som blir det centrala för mig att analysera. Att berätta 
muntligt med flyt blir en språklig aktivitet som eleverna definierar och ra-
mar in tillsammans (se vidare 8.2.2). I mitt material blir litteracitet till via 
interaktion, och jag letar med stöd av kvalitativa analyser efter platser i 
kedjan som är intressanta att belysa. Litteracitetskedjorna utgör analys-
objektet och analyseras främst ur ett interaktionsperspektiv, vilket åskåd-
liggörs i figur 4. 

 
Figur 4. Analysobjektet   
 

Figur 4 visar hur analysobjektet ”mejslats” fram i skolmiljöerna. Den inter-
aktion som utgör undersökningens analysobjekt är inbäddad i de längre lit-
teracitetskedjorna som i sin tur ingår i den vidare skolmiljön. Mina inter-
aktionsanalyser har inspirerats av Linell (2011) och hans tvåstegsanalys. 
Det innebär att jag pendlar mellan analys och tolkning, mellan mikro-
analyser av interaktion och holistiska beskrivningar och tolkningar av lit-
teracitet.  

5.1.3 Kontextuella resurser − möjliga att använda och vad som används 
I avseende vilka resurser som tas i bruk inom litteracitetskedjorna utgår jag 
från Linells uppdelning av kontexter (2009 och 2011) vari det senare verket 
benämner skillnaden mellan aktualiserade kontexter (realiserade, relevant-
gjorda) och kontextuella resurser. De senare är möjliga resurser som inte 

Analysobjektet 
interaktion 

Litteracitetskedjorna

Skolmiljö
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alltid kommer till användning. Linell (2011:94) förtydligar detta resone-
mang enligt följande citat:  

Den relevanta (aktualiserade) kontexten kommer inte före utsagan; snarare 
utvecklar utsaga och kontexter varandra i en ömsesidig process (yttranden 
relevantgör kontexter, och relevantgjorda kontexter möjliggör (ytterligare) 
yttranden). 

Detta innebär att både utsagan och den relevantgjorda kontexten är delar 
av en helhet. Som ett exempel på en kontextuell resurs i detta material är 
elevernas flerspråkighet. Den finns med i samtliga klasser som en möjlig 
kontextuell resurs som inte alltid kommer till användning, se vidare i 5.4 
om flerspråkighet och i kapitel 10.  

5.2 Analyskategorier 
I detta avsnitt följer en beskrivning av de analyskategorier jag har utvecklat 
för att frilägga interaktionen i materialet, nämligen uppväxlingar, inram-
ningar, initiativ och deltagarroller samt samtalsmönster. Fokus är på vad 
deltagare gör i samtalen. 

5.2.1 Uppväxlingar som ett sätt att få syn på skiftningar  
En uppväxling innebär, enligt Libergs (2009a) begreppsanvändning, att en 
aktivitet skiftar till en annan, t.ex. när eleverna i skolan får olika erbjudan-
den till lärande. Inom förlopp över tid kan det innebära att t.ex. samtal 
skiftar till skrift. Dessa övergångar inom ett utbildningsförlopp kan, enligt 
Liberg (2009a), bidra till att lärandet förstärks och förädlas. Det finns upp-
växlingar i alla tre litteracitetskedjorna. Inom berättelsekedjan kan en upp-
växling se ut på följande vis när eleverna sorterat bilderna klart och det är 
dags att fatta pennorna för skrift, se bild 2. Denna litteracitetshändelse sker 
i sekvens 7 av berättelsekedjan (se 6.8 ). 
 

25. Patrik:  I alla fall (tittar mot mig) nu kör vi↑ okej ett två tre↑  
26. Anna:  vi kör↑ 
27. Patrik: okej  

Exempel 5. Uppväxling inom berättelsekedjan 
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Bild 2. Berättelsebilderna sorterade10. En uppväxling inom berättelsekedjan 

5.2.2 Inramningar 
Linell (2011) förklarar att varje samtalssituation omges av någon inramning 
som samtalsdeltagare förväntar sig känna igen. Inramningen blir en del av 
den didaktiska reliefen (Liberg 2012). En stark inramning gynnar enligt 
Gibbons (2008) ofta icke studievana elever för vilka skolan är en obekant 
kultur. En sådan tydligt synliggjord struktur ger elever möjlighet att förstå 
hur undervisningen är organiserad.  

I forskning finns olika benämningar för att beskriva samtals tolknings-
ram och ett begrepp är det Goffman (1974) använder, dvs. ram eller frame, 
och han utvecklar ramtanken med följande definition om samspelsramar:  

Activity framed in a particular way − especially collectively organized social 
activity − is often marked off from the ongoing flow of surrounding events 
by a special set of boundary markers or brackets of a conventionalized kind. 
(Goffman 1974:251) 

Här närmar vi oss interaktionens betydelse för inramningen. Inramningar 
signaleras genom handlingar, varför de blir analytiskt användbara. I denna 
avhandling analyseras några särskilda typer av inramningar, nämligen upp-
starter och genomgångar. Samtidigt har även litteracitetskedjorna ”bound-
ery markers” först och sist i respektive kedja varigenom deltagarna vet när 
den nya aktiviteten påbörjas och avslutas.   
                                                      
10 Bilderna finns även som närbild i bild 23 i kapitel 7.  
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En uppstart är när lärarna introducerar och ramar in respektive litteraci-
tetskedja. Det karaktäristiska för en uppstart är just att det är en samtalstyp 
som endast förekommer i början av varje kedja. Det är ett sätt att interaktivt 
rama in och markera denna typ av aktiviteter. 

En skoltypisk inramning är det som sker vid uppstarten av varje littera-
citetskedja. Genomgångar kan också ske på olika platser inom kedjorna. 
Det är denna typ av inramningar genom uppstarter och genomgångar kapi-
tel 7 och 8 är en fördjupning i.  

5.2.3 Initiativ och deltagarroller 
Samtal ger underlag för många olika analyser. I denna avhandling är ini-
tiativ ett viktigt analytiskt begrepp. Linell (2011:309ff) diskuterar fördel-
ningen av det kommunikativa arbetet mellan samtalsdeltagare och hur olika 
deltagare tar på sig olika delar för att lösa det gemensamma kommunikativa 
projektet. Mer aktiva och framåtsyftande kommunikativa drag benämner 
Linell för initiativ. Många av studiens aktiviteter som analyseras påbörjas 
med ett initiativ. Ofta finns en inbyggd förväntan av respons efter ett ini-
tiativ, dvs. det framåtsyftande draget som Linell åsyftar. Denna inbyggda 
förväntan gör att jag särskilt uppmärksammar när exempelvis eleverna av-
viker från skolagendan. Eleverna förväntar sig dock även respons när de 
håller sig till skolans agenda. 

Förutom olika initiativ, som att t.ex. fråga eller uppmana, har jag även 
valt att analysera hur rollerna som talare och lyssnare kan fördelas och upp-
rätthållas. I vardagliga samtal förväntas alltid, enligt Bublitz (1988:160), 
deltagare både lyssna och tala. I denna studie analyseras rollerna i linje med 
vad Bublitz (1988:159) beskriver som att en primärtalarroll innefattar att 
talaren lämnar ett betydande bidrag till samtalet, och ämnet, samt uttrycker 
sin ståndpunkt. Det kan ske genom att primärtalaren återger, berättar, rap-
porterar eller argumenterar och genom detta uttrycker sin ståndpunkt eller 
attityd till det som diskuteras. Primärtalaren påverkar samtalsstrukturen ge-
nom att hen både kan byta samtalsämnen och ta initiativ till nya ämnen. 

Sekundärtalarrollen innebär att man lämnar mindre, sekundära, bidrag 
till samtalet, som en kommentator. Talhandlingar som ingår i sekundär-
talarens repertoar är att hålla med, visa uppskattning, begära förtydligan-
den, bedöma, värdera, vara tveksam till eller ifrågasätta primärtalaren. Alla 
sekundärtalarens språkhandlingar utgår från det som primärtalaren har 
gjort innan. Sekundärtalaren är en aktiv kommentator till primärtalaren. 

Lyssnarrollen medför att talaren yppar begränsade lyssnarsignaler i form 
av olika uppbackningar i snäv form. På sidan 165 betonar Bublitz att: 
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When I use the terms ”hearer”, ”primary” and ”secondary speaker”, I always 
mean the momentary, current and ”acting” ”hearer”, ”primary” and 
”secondary speaker”. These terms are therefore not names which the 
participants are given at the beginning of the conversation and which they 
bear throughout; rather they are roles which are not statically retained but 
ascribed to changing bearers. 

Det centrala är för Bublitz att deltagare kan skifta roller inom samtal och 
att rollerna inte är låsta. Detta är en viktig aspekt i mina analyser. T.ex. har 
läraren ofta en övergripande primärtalarroll i skolan, men hen kan byta roll 
inom olika undervisningsförlopp. Bublitz rekommenderar just att se från 
det övergripande till det mer detaljnära. Vidare poängterar han att bara för 
att en deltagare inte talar behöver det inte innebära att deltagaren lyssnar 
(1988:170). Deltagarroller baseras på vilka språkhandlingar talarna använ-
der (Bublitz 1988).  

I exempel 6 kan vi se hur rollerna fördelas mellan eleverna. Samtals-
utdraget är från sekvens 7 inom berättelsekedjan (se 6.8) när eleverna precis 
ska påbörja det gemensamma skrivandet. (Exemplet återkommer även i 
8.2.1.) 

 
8. Patrik: vi säger så här / du↑(pekar med hela handen mot 

Anna) börjar berätta / å sen så skriver vi det som du 
säger↑ (pekar på bilderna med blyertspennan) hela 
tiden okej? 

9. Anna: så (lägger klart bilderna) aaa 
10. Tomas:  vi skriver samma sak (Anna och Patrik sätter sig) 
11. Patrik: jaa↑ 

Exempel 6. Lyssnarens samtalsbidrag  
 

Patrik inleder här som primärtalare, genom ett instruerande bidrag till sam-
talet och en ny samtalsaspekt genom att ta initiativet i yttrande 8 när han 
säger: vi säger så här. På samma gång ger han bort primärtalarrollen till 
Anna genom sitt yttrande du börjar berätta (riktar det mot Anna) å sen 
skriver vi det som du säger hela tiden okej?. Viktigt här är att Patrik inleder 
som primärtalare, men ger den rollen till Anna lite senare (inte här och nu). 
Anna och Tomas intar båda, i exempel 6, lyssnarrollen. Anna är dock en 
något mer passiv lyssnare genom att hon vid detta tillfälle även sorterar 
klart bilderna. De backar endast upp det Patrik säger utan tillägg för egna 
åsikter. En infallsvinkel av analyserna, som skrivs fram i kapitel 9, är elev-
initiativ. Elevinitiativ kan innebära att eleven i interaktionen avviker från 
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den pågående och i vissa fall förväntade skolaktiviteten, men det kan även 
innebära att elever t.ex. kan ställa en fråga inom det ämne som läraren har 
initierat, alternativt kan även initiativ tas till andra aktiviteter än vad lä-
rarna har planerat. Jag är mest intresserad av de elevinitiativ som leder till 
att interaktionen avviker från det förväntade. 

5.2.4 Samtalsmönster 
Klassrumsinteraktionens komplexitet i form av organisation och hur delta-
gare får möjlighet att ta del av interaktionen beskrivs i kapitel 3. Vad be-
träffar samtal i skolan finns det, enligt forskningen (se t.ex. Sahlström 2008) 
relativt fasta mönster i skolinteraktion som återkommer i undervisnings-
situationer och dessa mönster vill jag visa här för att därefter återkomma 
till dem i kapitel 6−10.  

5.2.4.1 IRE 
Ett av de mest kända resultaten gällande mönster för klassrumssamtal är 
IRE (initiering, respons och evaluering). Det är oftast i skolsammanhang 
läraren som initierar, eleven som svarar och läraren som evaluerar. IRE har 
fått stor uppmärksamhet. IRE-strukturen förekommer även som kedjor 
(Sahlström 2008:22). Sahlström varnar för ett analyserande av IRE som ba-
seras på enskilda turer, utan det krävs mer för att göra samtalen rättvisa. 
Sahlström säger: 

I sammanfattning kan man säga att vad man kan beskriva som den allmänna 
och i kanske alltför många avseenden förenklade utbildningsvetenskapliga 
förståelsen av IRE idag varken är förankrad i den klassiska forskningen i 
vilken IRE genererades, eller i samtida forskning om turtagande. (Sahlström 
2008:24)  

Därav påminner Sahlström ytterligare om behovet att undersöka hur IRE 
används i längre samtalsutdrag, vilket jag gör i mina analyser. Jag vill också 
se om det finns olika typer av IRE utifrån längre samtalsavsnitt än tre turer. 
Avseende helklassundervisning, som Sahlström benämner plenarundervis-
ning, är det en speciell form av samtal som genererar speciella mönster. Den 
ena samtalspartnern är läraren och den andra eleverna som kollektiv. Ofta 
sker detta samtal enligt varannan tur lärare och varannan tur elev, och där 
har också IRE uppmärksammats mest. I denna studie uppmärksammas IRE 
som samtalsmönster i huvudsak i kapitel 7 och 8, där det förekommer fre-
kvent, både i korta moment och i hela kedjor. IRE kan se ut enligt följande, 



96  SARI VUORENPÄÄ   Litteracitet genom interaktion 
 

vilket är ett utdrag från exempel 14 (se 7.1.1) och inledande analytiska 
tankar kring exemplet. 
 

17. Lärare: hur många bilder ere? tintin?  
18. Tintin: sex 
19. Lärare: m  

 
I yttrande 17 ställer läraren sin fråga och initierar IRE-handlingen som sam-
talstruktur (se t.ex. Mehan 1979). Eleven responderar i yttrande 18 vilket 
läraren evaluerar i yttrande 19. På samma gång gör det tredje yttrandet mer 
arbete än bara evaluerar med tillägget om vad som komma skall. Läraren 
gör nämligen direkt en ny initiering genom: då kommer ni i grupperna få 
två bilder var som ni ska ansvara för. På detta sätt analyserar jag hur IRE 
är inbäddade i interaktionen som kommer före och efter.  

5.2.4.2 Samtalslistor 
En annan typ av samtalsmönster som också ger ett fast mönster och ofta 
påbörjas med en lärarfråga är när samtal tar listmönster, se även 3.4 om 
listor och interaktion. Precis som med IRE ovan, söker jag efter mönster och 
innehåll i listor för att möjligtvis kunna kategorisera olika typer av listor 
som förekommer i skolinteraktion. Tanner (2014) visar hur listor tar form 
i klassrumsinteraktion genom exempelvis frågor som möjliggör svar i list-
format. När ett listformat har påbörjats kännetecknas det av att det följs 
med flera snarlika exempel. Listan används i skolan som en ekonomiserande 
resurs och en rutin i klassrummet för att på kort tid få elever att producera 
godtagbara svar. Svaren levereras ofta som uppräkningar, med en början 
och ett slut som är prosodiskt utmärkande. 

En förslagslista, med uppräknade svar som hänger ihop, kan se ut som 
exempel 7, från diktkedjan, när läraren har satt upp sin diktmodell på tav-
lan och hon nu frågar eleverna vad de tycker stenen hon håller i handen ser 
ut som (miltä se näyttää), och hon fortsätter att fråga och eleverna svarar:  
 
 

44. Andrea:     neliö 
 (fyrkant) 

45. Dana:  rantakallio 
 (klipphäll vid vattnet) 
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46. Lärare:   mhm (ser ut som hon tänker skriva det men avbryts 
av frågan)  

47. Dana:  vad är rantakallio  
48. Lärare: eeh strand   
49. Andrea: berg  
50. Lärare:   strandberg strandberg finns det ett sånt ord okej ran-

takallio/strandklippa ja tänker på strandklippa vad 
tänker du på  

51. Kim: norge  
52. Lärare: du tänker på norge och du  
53. Mika: stenåldern  
54. Lärare: du tänker på stenåldern  
55. Paula: (svarar på svenska) strand  
56. Lärare:  (återkopplar på svenska) strand 

Exempel 7. Svaren i listformat  
 
Här blir svaren i listformat på ordnivå då eleverna svarar: 
 

• Fyrkant 
• Klipphäll 
• Berg 
• Norge 
• Stenåldern 
• Strand  

 
Särskild uppmärksamhet riktas också i analyserna mot hur IRE och/eller 
listor påbörjas och avslutas för att se dem i en bredare kontext. 

5.3 Artefakter som en del av litteracitet 
För att utveckla litteracitet använder sig barn av olika resurser. Bland de 
resurser som skolan erbjuder finns olika artefakter som kan användas som 
medierande verktyg, t.ex. kan elever skriva på datorer för att befästa skrift-
språkliga aspekter. Artefakterna är i linje med studiens syn på litteracitet en 
del av både händelser och praktiker. Den gröna krittavlan är en artefakt 
inom den aktuella kedjan dikt samtidigt som även människor utanför den 
lokala skolpraktiken ibland har synpunkter om att använda eller inte an-
vända t.ex. Ipads i skolan.  

 Genom artefakter och språk medierar vi kunskap i ett sociokulturellt 
lärandeperspektiv (Säljö 2000). Artefakter så som Duek (2013) tolkar dem 
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kan ses som delar av både litteracitetshändelser och litteracitetspraktiker. I 
ett händelseperspektiv kan det vara en penna som används till skrivandet 
och i en litteracitetspraktik kan man t.ex. samtala om hur datorerna ska 
användas. I denna avhandling är artefakter, med betydelse för litteracitet, 
inte enbart artefakter som vi skulle kunna kalla skoltypiska, såsom penna, 
papper och linjal. Utan här vidgas synen på artefakter enligt Dueks syn, när 
även en snäcka, ett gosedjur och en Hello-Kitty-figur kan vara artefakter. 
Duek tydliggör detta genom: 

Artefakter kan länka hemmet till skolan och vice versa. Det är ofta artefakter 
från hemmet som barnen pratar om, tar med och visar upp i skolan. På så 
vis får de inblickar i varandras världar och med artefakten kommer ofta en 
berättelse som säger mycket om barnets andra världar, utanför skolan. Arte-
fakterna kan bli medel för att positionera sig i förhållande till andra. I arte-
fakterna finns berättelser om släktingar, relationer, resor och annat som har 
betydelse för barnen. Barnen interagerar med hjälp av artefakterna, diskuterar 
och förhandlar, innesluter och utestänger kamrater i gemenskaper runt arte-
fakterna. (Duek 2013:79) 

I denna studie förekommer även artefakter från barnens hemmiljöer och ett 
sådant exempel visas när en elev tar med sig en jordglob till skolan, se bild 
19 i 6.8.1.   

5.4 Translanguaging i praktiken 
Denna del visar hur jag tar mig an flerspråkighet. I kapitel 10 fokuseras det 
flerspråkiga i analyserna och därmed skiftar analysfokus, från olika typer 
av samtalsmönster och samtalsinnehåll inom olika slags litteracitet, till 
språkvalen.  

I studiens samtliga elevgrupper finns flerspråkiga barn och när flera språk 
används analyseras det i ett translanguagingperspektiv presenterat av Gar-
cia11. Denna syn på flerspråkighet utgår från deltagarnas görande, en akti-
vitet, från språk till språkande utan gränser. Tidigare separerades språken 
(L1+L2), vilket speglar en additiv språksyn. Translanguaging är inte kod-
växling, utan mer att man kan använda hela språkrepertoaren. Trans-
languaging är inte heller enbart stöttning, vilket är temporärt, eller transfer, 
som är överföring, utan ett integrerat sätt att se på flerspråkighet inom ut-
bildning.  

                                                      
11 Vid Stockholms universitet 20140604. 
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Translanguaging som syn på flerspråkighet kan, enligt Garcia, före-
komma på flera nivåer, från texter på t.ex. skolväggar på olika språk till 
interaktionen i klassrummet. Denna vida syn på flerspråkighet tillämpas i 
delar av materialet som ger underlag för den typen av analyser. Trans-
languaging flyttar fokus från språk till språkanvändare och deltagare. Jonsson 
(2013:91 se även kap 2) använder i sin studie, som är gjord i en tvåspråkig 
skola (svenska och engelska), begreppen translanguaging och translangu-
aging practices synonymt, vilket även jag avser att göra. Translanguaging 
som teoretisk lins läggs på den skolpraktik jag möter. Detta kan jämföras 
med den syn på litteracitet som denna avhandling utgår ifrån, vilket innebär 
att båda perspektiven används som en lins på hur translanguaging resp. lit-
teracitet görs. 

I denna studie kan translanguaging konkret visas exempelvis via texter 
på väggarna som exempelvis i 6.3 eller i samtal enligt exempel i kapitel 10. 
I analyserna av flerspråkighet i kapitel 10 tar jag utgångspunkt i Garcias 
(2009: kapitel 13) två grundprinciper för flerspråkig undervisning i ett 
translanguagingperspektiv. Principerna benämner Garcia för social justice 
(social rättvisa) och social practice (social träning). Vad gäller social rättvisa 
betonar Garcia arbetet med att attityden till olika språk i klassrummet ska 
vara positivt. Läraren ska inom denna princip uppmuntra användandet av 
olika språk och visa att olika språk i klassrummet är lika värdefulla och lika 
viktiga kunskapskanaler. Avseende social träning, ska lärare se till att ele-
vers språkliga resurser tillämpas i meningsfulla sammanhang, det ska, enligt 
Garcia, finnas en strategi för hur elevernas hela språkresurs kan integreras 
i olika undervisningssituationer. Fokus är inte på när eleverna ska kunna 
använda hela sin språkliga resurs, utan hur det integreras i undervisningen. 
I kapitel 10 är analysfokus på hur flerspråkliga resurser tillämpas, dvs. jag 
analyserar hur flera språk används sida vid sida i samtal.  

5.5 Transkriptionsarbetet 
Transkribera är ett komplext arbete som är en del av analysarbetet. Att en-
bart transkribera det verbala talet och utesluta de multimodala delarna fann 
jag tidigt inte skulle ge studiens material rättvisa (Duranti, 1997:144). De 
aktiviteter jag följer i klassrummen kräver multimodala transkriptioner. 
Duranti (1997:138) betonar att transkriptioner ska vara inbjudande för lä-
saren och innehålla lagom mycket information. Det är aspekter jag försöker 
beakta.    
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Corsaro (1982:159) lägger tonvikt på att transkription är en viktig del av 
analysarbetet. Duranti (1997:142) skriver fram betydelsen av att som fors-
kare definiera vad transkriptionen ska kommunicera och vilken analys den 
ska användas till. Det är också skillnad på arbetstranskription och publik 
transkription. Heath och Hindmarsh (2002:19) säger att transkription inte 
ersätter videomaterialet som data. Detta innebär i det praktiska hantverket 
att jag har tittat på varje transkriberat moment åter och åter igen, vilket 
även är en av fördelarna med ljud- och videomaterial. Denna möjlighet till 
upprepning av tittande och lyssnande av videomaterialet bidrar enligt 
Evaldsson (2005:768) generellt positivt till analyserna. Genom analysarbetet 
blev det ofta tydligt att transkriptionen förvandlar empirin från en högst 
levande form till en statisk text, varför jag under hela analysfasen gång på 
gång gick tillbaka till filmerna när transkriptionerna blev för ”platta”. 
Denna möjlighet har inte du som läsare, vilket jag försöker kompensera med 
levande transkriptioner där inte endast det talade språket återges utan även 
kroppsspråk och andra artefakter skrivs fram.  

5.6 Transkriptionsguide 
Transkriptionerna följer deltagarnas prat, dvs. jag transkriberar talspråks-
nära. Därmed blir t.ex. nej− nää, mig− mej, dig− dej, jag− ja. Konjunktionen 
och skriver jag just så vid de tillfällen den uttalas åk men å när den uttalas 
så. Ibland kan detta variera i ett och samma yttrande. På samma sätt skrivs 
presensformen är just så när den har det uttalet, men som e om detta är 
uttalet.  
 
   / hörbar paus 
   /sekunder/  vid extra lång paus 
   […]  delar av transkriptet har utelämnats 

____   sagt med emfas 
( )    1) Situationsbeskrivningar som t.ex. knäpptyst i gruppen  
   2) kroppsspråk och icke verbala handlingar inom parentes  

 och kursiverat, som t.ex. pekar med hela handen mot Anna 
?  Frågeintonation  
↑ markerad stigton 
SKRATTAR  en person skrattar 
SKRATT minst två personer skrattar 
ee och mm    förlängda ljud 
spärrad skrift,     t.ex.  p a p p a  ljudande av ord 
 



SARI VUORENPÄÄ  Litteracitet genom interaktion  101 
  

(fetat)          översättningar 
   ( )                Tomma parenteser infogade i meningar på andra språk än 

svenska markerar att ickeverbal interaktion äger rum. Vad 
denna icke-verbala interaktion består i förklaras i samband 
med översättningen som följer i direkt anslutning till det 
sagda. 

• Språkbyten markeras med aktuellt språk översatt till svenska.  

• Vissa samtalsutdrag som t.ex. exempel 58 i 10.1 presenteras som 
rena översättningar när inga språkväxlingar sker. 

• Utifrån vad analyserna kräver har transkriptionerna numrerats en-
ligt yttranden. Ett yttrande är tal tills någon annan säger något, 
motsvarar en replik. 

• Alla deltagarnamn är fingerade. 

• Lärare benämns lärare, och inte med förnamn, i transkriptionerna 
utifrån att lärare har en särskild roll i skolan som institution. Lä-
rarna har även fått fingerade namn då det ibland behövs både i 
transkriptioner och i analyser, t.ex. när elever påkallar hjälp genom 
lärarens förnamn.  
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6 Litteracitet i skolmiljöer 
I detta kapitel tar jag upp hur litteracitet är invävd i skolmiljön och hur 
detta påverkar interaktionen. Särskild vikt lägger jag vid den fysiska kon-
texten och vilka resurser som miljön erbjuder. Kapitlet öppnar upp för frå-
gan: Hur är interaktionen i skolan inbäddad i den fysiska kontexten? 

6.1 Den mångfasetterade skollitteraciteten 
För att elever ska få tillgång till en funktionell litteracitet behöver lärare 
skapa praktiker som gynnar denna utveckling. Översikten i tabell 4 vill ge 
en första inblick i vad som kan pågå i klassrum med 6−10-åriga barn i da-
gens skola. Som tabellen åskådliggör knyts aktiviteterna till följande 
aspekter av litteracitet: fonologisk medvetenhet, fonematisk medvetenhet, 
språklig medvetenhet, räkna, läsa, skriva, samtala och lyssna. Till aktivite-
terna hör att läsa högt, leta initiala ljud, leta vokaler, klappa stavelser, 
skriva räknesagor, skriva fint, samtala om text och lyssna på lärargenom-
gång.   

Aktiviteterna kan tyckas ligga i gränslandet för vad litteracitet är, t.ex. 
att räkna, men i ett skolklassrum ingår det ofta i litteracitetshändelser att 
räknandet kopplas ihop med läsande och skrivande. Det räknas elever, 
grupper, kottar och vokaler osv.  

Varje aktivitet innefattar samtal, trots att bara en kolumn i tabellen har 
samtalsrubrik. Detta visar skolkontextens komplexitet och samtalets över-
gripande betydelse. Översikten ger en inblick i vilken typ av konkreta litte-
racitetshändelser som ingår i skolornas litteracitetspraktiker. Aktiviteter 
markerade med * finns med som centralt innehåll i kursplanerna för svensk-
ämnena inom skolår 1−3. Dessa stjärnmarkerade aktiviteter kan ge matri-
sen ett sedvanligt skolperspektiv, och speglar min bakgrund som lärare och 
skolobservatör. Alternativt, eller i ett vidare perspektiv, vill jag hävda att 
detta speglar den traditionella skolsynen på litteracitet.  

Tabellen är inte nivågraderad. Samma aktivitet kan förekomma i flera 
kolumner, t.ex. kan sammansatta ord vara en del av ett förhör och att sy 
bokstäver står nu i kolumnen för fonematisk medvetenhet men hade lika 
väl kunnat placeras i kolumnen för skrivande i rutan med finskriver och 
skriver skrivstil.  

Syftet är enbart att visa en mängd görande i klassrummen, för att ge en 
snabb inblick i variationen av aktiviteter som förekommer i studiens skolor. 
Alla aktiviteter är formulerade utifrån vad deltagarna gör. När det inte står 
vem deltagaren är, är det elevernas görande som återges. 
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Fonologisk 
med- 
vetenhet* 

Fonema-
tisk med- 
vetenhet 

Språklig 
med- 
vetenhet* 

Räkna Läsa* Skriva* Samtala* Lyssna* 

Övar på  
initiala ljud 

Letar  
bokstäver 

Klappar  
stavelser 

Räknar ord Lärare  
läser högt/ 
barnen 
lyssnar 

Skrivdansar 
med kropp 
och med 
pennor 

Samtalar 
om texter 

Lärare har 
genom-
gångar/ 
elever  
lyssnar  

Övar på slut-
ljud i ord 

Klipper 
ord 

Spelar 
stavnings-
spel 

Skriver 
räknesagor 

Elever 
läser högt 

Penngrepps- 
övning 

Deltar i 
massage-
saga 

Redovisar 
resp. lyssnar     

Övar på  
nonsensord 

Syr 
bokstäver/ 
ord 

Arbetar 
med sam-
mansatta 
ord 

Räknar 
vokaler 

Läser tyst Finskriver  
Skriver 
skrivstil 
 

Lärare ger 
läxhjälp 

Hörförstå-
else NP:  
eleverna 
skriver svar 

Övar på  
nonsens- 
stavelser 

Letar  
vokaler 

Jämför 
ord och 
ordlängd 

Räknar  
elever 

Sjunger  
lucias-
ånger 

Genomför 
läxförhör 

Blir förhörd Ser och 
lyssnar på 
tv-program 

Övar på  
vokaler 

 Letar ord i 
tidningar 

Räknar  
kottar 

 Övar på  
friskrivning 

Sjunger Högläsning 
elever/lärare 

  Arbetar 
med ord-
betydelse 

Räknar i 
matte-
boken 

 Spårar  
bokstäver 

Tar samtals- 
initiativ 

Lyssnar när 
lärare och 
andra elever 
högläser 

  Löser  
ordrebu-
sar 

  Tangent- 
träning 

  

     Renskriver 
för hand 
och på  
dator 

Målar och 
ritar 

 

Tabell 4. Litteracitetsaspekter inom skolår F–3 
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6.2 Litteracitetskedjor bland andra skolaktiviteter 
Via litteracitetskedjorna får vi följa avgränsade undervisningsförlopp, men 
litteracitet möter vi överallt i skolan. Det mesta som görs hänger samman 
med skrift, som att t.ex. baka. Bild 3 illustrerar när eleverna i förskoleklas-
sen arbetar med en instruerande multimodal text, i detta fall ett stegvis mar-
kerat recept. För att hålla reda på vems scones som är vems skrivs initialen 
för elevens förnamn på bakplåtspappret, bild 4.  

Bild 3. Litteracitetsarbete i förskoleklass, arbete med instruerande text genom akti-
viteten bakning 

Förutom bakning kan t.ex. även sömnad i skolan innehålla skrift, se bild 5. 
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Bild 4. Litteracitetsarbete i förskoleklass, initialer på bakplåtspappret, inom aktivi-
teten bakning 

Bild 5. Litteracitetsarbete i skolår 2, mamma skrivet på en kudde inom aktiviteten 
sömnad 
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Litteracitetskedjorna, berättelse, faktatext och dikt går att urskilja genom 
den tydliga kopplingen till skrivandet av olika texttyper. För att ringa in 
vilka texttyper som förekommer i empirin som helhet utgår jag från vanliga 
texttyper som finns i skolundervisning generellt. Gibbons (2006:89) illustre-
rar de vanligaste texttyperna i skolan genom en tabell som jag använder 
delar av i tabell 5 nedan, varav rad 1 och rad 2 är från Gibbons. Rad 3 visar 
exempel på de olika texttyperna från min empiri. I tabellen illustreras där-
med att återgivande text finns i materialet som helhet när eleverna i skolår 
3 skriver om ett Skansenbesök. Berättande text synliggörs genom bildserie-
arbetet. Skolår 1 skriver en beskrivande faktatext om åsnor, och skolår 2-3 
letar fram rätt muskler i kroppen genom att läsa instruerande texter.  

 
TYP  
AV TEXT 

ÅTERGIVANDE 
TEXT 

BERÄTTANDE TEXT 
(NARRATIV) 

BESKRIVANDE 
TEXT 

INSTRUERANDE 
TEXT 

DISKUTERANDE 
TEXT 
ARGUMENTERANDE 
TEXT 

Syfte Att berätta 
vad som har 
hänt 

Att underhålla, att 
förmedla kunskap 

Att förmedla  
information 

Att förklara hur 
någonting görs 

Att övertala andra, 
att välja sida och 
komma med  
argument 

Exempel 
i mitt 
material 

Skolår 3  
skriver om ett 
besök på 
Skansen  
 

Skolår 3 bild- 
seriearbetet, skolår 
2–3 dikter, skolår  
1–3 berättelsecirkel 
läser egna berättelser 
för varandra  
 

Skolår 2–3 om 
någon aktivitet 
de tycker om att 
göra. Skolår 1 
om djur i  
naturen. Skolår 
1 om åsnor 

Skolår 2–3: hur 
man använder 
olika muskler i 
kroppen. 
Samling med dag-
instruktioner, bak-
ning skolår 1–3 se 
bild 3, rörelselek, 
veckobrev 
 

Ser inget systema-
tiskt arbete med 
diskuterande och 
argumenterande 
texter i mitt 
material 

Tabell 5. Vanliga texttyper i skolan12  

Utöver denna breda flora av texttyper i skolan bygger också deltagarnas 
interaktioner vidare på tidigare interaktioner utanför denna studie. Detta 
innebär att lärare och elever inte börjar om från början i varje litteracitets-
kedja, utan de bygger tillsammans vidare på tidigare samtal och texter. Del-
tagarnas samlade erfarenheter blir en resursbank att relatera till nya delar 
av undervisningen.  

                                                      
12 från Gibbons 2006:89 med tillägg i rad tre för exempel från denna studie. 
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6.3 Språkande på ett eller flera språk 
I samtliga fyra elevgrupper finns det flerspråkiga barn. Majoriteten av bar-
nen i studien är flerspråkiga, vilket innebär att de har fler språkliga resurser 
än det svenska språket. Det finns en markant skillnad i språkanvändning 
mellan klasserna A, B och klasserna C, D. I klass A och B råder en enspråkig 
samtalsnorm. Det språk som används i klassrummen är svenska, med un-
dantag för några enstaka tillfällen med t.ex. födelsedagssång på andra språk 
och att jag i grupp B hör klassläraren uppmuntra en elev att översätta det 
läraren säger till en nyanländ elev. Trots den enspråkiga samtalsnormen 
som råder i klass B är skolans väggar i hög grad flerspråkiga. Väggarna, se 
bilderna 6-8 nedan, berättar att vi befinner oss i flerspråkiga miljöer, och 
visar på variation i språk. I grupp A och B upprätthålls inte den enspråkiga 
normen genom särskilda yttranden i interaktionen, utan den tycks vara 
självklar. Detta pekar på likheter med Slotte Lüttges (2005) resultat där hon 
påvisar att en enspråkig skolmiljö konstrueras tillsammans av lärare och 
elever och att eleverna anpassar sig till den enspråkiga skolmiljön.  

I bild 6 och 7 ser vi hur vatten skrivs på olika språk inuti olikformade 
droppar. I bild 8 möter vi hälsningarfraser på flera språk, skrivet på lappar 
som satts upp på en vit vägg. Här kan vi se hur skolorna, i linje med Lade-
gaard (2013), genom dessa flerspråkiga uttryck på väggarna kan stödja de 
flerspråkiga barnen om det på något sätt svarar mot barnens intressen och 
tidigare erfarenheter. 

Bild 6 – 7. Vatten skrivet på olika språk 
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Bild 8. Hälsningsfraser på flera språk 

I klasserna C och D används inte bara de två skolspråken utan också andra 
språk i den ordinarie undervisningen. När exempelvis en elev vill skriva en 
dikt på spanska uppmuntras det av lärarna, och kring den spanskspråkiga 
dikten varvas därefter i samtalen finska, svenska, spanska och engelska (se 
kapitel 10). Språken skiftar i snabba kast: läraren kan fråga på ett språk och 
eleven svara på ett annat utan att det ifrågasätts. I mina fältanteckningar i 
den tvåspråkiga 2-3:an under en rörelselek har jag noterat hur svenskan och 
finskan samexisterar:  

Låter kameran rulla – lyssnar på språkanvändningen. När läraren går runt 
byts språket till finska annars 50/50 sv./fin. Läraren kommenterar inte alls 
språkvalen, men hon talar själv konsekvent finska. En pojke säger till sin 
gruppkompis: har gjort och när läraren kommer lite närmare minä olen jo 
tehnyt viisikymmentä punnerrust.13 När barnen jobbar i grupper hör jag 
mycket svenska i skolår 2–3.  

När jag besöker skolår F–1: Stor skillnad jmf med de äldre åldrarna vad gäl-
ler språkanvändningen hör nästan bara finska ngn enstaka kommentar på 
svenska. När F–1 klassen ritar pratar de svenska (denna gång) de ska skriva 
en text på svenska och skicka till kommunen. 

I jämförelse med Slotte Lüttge (2005) kan dessa initiala observationer tolkas 
som att när en klassrumsnorm om språk har anammats av deltagarna blir 
det en relativt orörlig struktur. Eleverna vet vilka språkliga förväntningar 

                                                      
13Jag har redan gjort 50 hävningar. 
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som råder i klassrummets språkliga diskurs, för att använda Slotte Lüttges 
begrepp. 

6.4 Elever i och under bänkarna 
Var någonstans lärandet sker diskuterar Selander (2012) och resonerar 
kring vilka slags undervisningsideal som cementeras i skolbyggnader. Han 
poängterar att skolan idag ofta har öppna planlösningar som ger möjlighet 
till flexibilitet i undervisningssituationer.  

I studiens elevgrupper används andra sätt att fysiskt organisera undervis-
ning än det tidigare sedvanliga att eleverna sitter vid sina bänkar. Delta-
garna sitter på golvet, t.ex. på samlingsmattan vid språklekar, de jobbar 
med stora bilder av dinosaurier på golvet, ibland ligger barnen på bänkarna 
och ibland under bänkarna. Denna variation i var lärandet kan ske illustre-
ras i bild 9 nedan. På bilden syns en elev arbeta med sin dikt liggandes på 
dikttältsgolvet. Eleverna arbetar fokuserat, på olika platser, och lärarna ver-
kar bekväma med att hjälpa en elev under bänken istället för vid bänken 
och jag lär mig att följa med med kameran. Eleverna sitter vid sina bänkar 
ibland vid morgonsamlingarna, uppropen och helklassgenomgångarna. An-
nan tid används ofta avgränsande rum, tält, mattor, soffor osv. Detta över-
ensstämmer med Selanders beskrivning att lärandet kan flytta ut från klass-
rummet till platser som ger olika möjligheter till handlingsutrymme.  

Jag möter lugna klassrum, särskilt i grupp A, B och D. Där är ofta mitt 
filmande det som hörs mest och att ta digitala foton låter som ett riktigt 
oljud ibland. I grupp C med förskoleklassbarnen och skolår 1 blir jag mer 
ett av alla pågående ljud. Miljöerna är långt från tidningsrubriker som 
Stöket i skolan stjäl tid från undervisningen (SvD 2014050714).  

Klassrummen är lika såtillvida att i alla fyra klassrum finns elevbänkar i 
grupper. Lärarna har inte katedern som en fast plats de utgår från vid under-
visning, utan mer som ett bord för avställning av material och bordet är inte 
placerat (bortsett från ett fall) i klassrummet på sedvanlig katederplats fram-
för lärarens skrivtavla. Elevgrupp A har skolbänkar med lock, grupperna B, 
C och D har bord utan lock. Väggarna är huvudsakligen dekorerade med 
elevproducerade alster av olika slag samt med skolornas/klassernas regler.   

Tillgång till teknik varierar i hög grad, från grön krittavla till lärardator 
med tillhörande kanon. Detta kan ur ett tekniskt perspektiv jämföras med 

                                                      
14 <http://www.svd.se/stoket-i-skolan-stjal-tid-fran-undervisningen> 

Hämtad 20151228. 

http://www.svd.se/stoket-i-skolan-stjal-tid-fran-undervisningen
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en tidsresa från min egen lågstadietid på 1970-talet till det som kanske tas 
för given teknik på 2000-talet. I tre av fyra klassrum finns det möjlighet att 
använda en klassuppsättning av datorer, i två klasser har eleverna tillgång 
till datorsal och en klass har möjlighet att använda en klassuppsättning bärbara 
datorer. I ett klassrum finns endast en dator till hela gruppen.  

Att eleverna har tillgång till datorer betyder dock inte, per automatik, att 
datorerna fungerar när de ska användas. Jag har flera exempel i mitt 
material där elevarbete är tänkt att ske med datorstöd, men att datorerna 
inte fungerar eller att det exempelvis inte går att koppla upp datorerna mot 
internet när läraren har planerat det.  

Alla fyra elevgrupper har delvis samma urval läromedel när det kommer 
till läroböcker, varav några tycks vara ”obligatoriska” inom grundskolans 
tidigare år oavsett gällande läroplan.  

Det allmänna intrycket är att skolan fortfarande övervägande stöder sig 
på en pappersbaserad skriftlighet. Där de digitala texterna förekommer liknar 
de till formen tidigare renskrivningar på skrivmaskin och är inte en naturlig 
del av litteracitet då det ofta krävs både IT-pedagoger och vaktmästare för 
att få tekniken att fungera.  

Samtliga grupper har tillgång till rymliga klassrum och andra kringut-
rymmen som används flitigt. Alla tre skolor har nära till natur- och skogs-
områden, som också nyttjas, i olika hög grad, som läranderum.   

Bild 9. Eget skrivande på dikttältsgolvet i slutet av diktlitteracitetskedjan 
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6.5 Texttäta miljöer 
Mitt allmänna intryck när jag vistas i skolorna är att eleverna befinner sig i 
mycket texttäta miljöer. Väggarna är närmast tapetserade med texter. 
Texterna på väggarna kan ha olika funktioner och en funktion är sannolikt 
att de sammantaget kodifierar vad som är skola. Förutom att texterna gör 
skolkontexten kan de också finnas i miljön som potentiella resurser. T.ex. 
bokstäverna på bild 16 kan användas av eleverna och läraren, men det är 
svårt för mig att bedöma om de används när inte pekningar eller direkta 
hänvisningar sker.  

 Det finns mycket skrivet i listformat, såsom världens viktigaste lista, 
nämligen barnkonventionen i bild 10. Detta kan nog ses som ett skoltypiskt 
eller vuxentypiskt fenomen, att man namnger en lista som världens viktigaste. 
Ur ett barnperspektiv hade det kunnat illustreras av en annan lista, men i 
skolan är detta världens viktigaste lista. 

Bild 10. Världens viktigaste lista 
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I samtliga klassrum finns den vita tavlan eller den gröna krittavlan som en 
sammanlänkande faktor för de pågående litteracitetspraktikerna utifrån att 
undervisningen inom litteracitetskedjor alltid tar sin utgångspunkt från an-
vändandet av dessa tavlor. Tavlorna är placerade så att alla elever kan se 
vad läraren eller klasskamraterna skriver på tavlan och de utgör därmed det 
centrala blickfånget. Svensson (2014:241ff) diskuterar den vita tavlan och 
dess placering i klassrummet, men tavlan kan vara grön med samma funk-
tion som den vita tavlan. Svensson summerar med att konstatera att just 
tavlans placering i ett klassrum ger tavlan en särskild funktion och status. 
Kanske har dessa tavlor, oavsett färg och teknik, behållit eller möjligen 
t.o.m. förstärkt lärarens position i klassrummet när katedern är borta som 
en dominerande lärarposition. Detta skulle kunna tolkas som en maktför-
skjutning från kateder till tavlan (se vidare Svensson 2014:241ff).  

Skrivtavlan på bild 11 kan beskrivas som i hög grad tvåspråkig och le-
vande, en tavla där själva skrivytan växer fram från vänster till höger under 
dagen och veckan.  

 

Bild 11. En multimodal och flerspråkig grön krittavla 
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Från vänster till höger på skrivtavlan på bild 11 ser vi en muskelbild med 
text på finska, en finskspråkig bok, en klocka, en bok om människokroppen 
på svenska, en tankekarta med tvåspråkiga inslag. Längst ner står det ”mo-
lemmilla kielillä” vilket betyder ”på båda språken”, ”Låt stå” står på 
svenska, pappersarket med rubriken ”KIVI” betyder ”sten”, ”se on har-
maa”: ”den är grå”, och har att göra med diktmodellen som presenteras.  

Tavlan är avgränsad med ett gult streck och ett datum överst. Samtidigt 
är det gula strecket använt för ytterligare information hängande på ett lös-
blad. På andra sidan av det gula strecket syns dagens tider med bildstöd, 
blomnamn utifrån morgonprat, det står också ”ONGINTAA FISK-
DAMM” (har att göra med en sångkväll som ordnas samma dag). Den stora 
bilden med huset och barnen vid staketet sätts upp på eftermiddagen när 
skolår 3- eleverna gör ett delmoment inom nationella prov.  

Organisationen av text på den gröna tavlan ovan har vissa likheter med 
den vita skrivtavlan som Svensson (2014:244) analyserar vad gäller t.ex. 
lösa upphängda blad, en tankekarta i mitten och dagens tider i listformat.  

Denna struktur återkommer i alla fyra klassrummen. Tavlorna är en ge-
mensam yta för klassen. Det förekommer i samtliga klassrum att även elev-
erna skriver på tavlorna. I berättelsekedjan använder eleverna tavlan för att 
presentera sina berättelser för klassen (de sätter upp berättelsebilderna på 
tavlan) för att nämna ett exempel på denna typ av elevsamverkan kring tav-
lan. Att tavelytorna i skolklassrum disponeras i olika fält som avgränsas 
genom linjer lyfter även Svensson (2014:248) fram. För att ytterligare be-
fästa att detta är en skrivtavla i skolan står det ”Låt stå!” vilket markerar 
att den sektionen ska vara kvar en längre tid. Just det uttrycket har överlevt 
generationer av skolbarn. 

6.6 Uppgifter och regler 
Alla klassrum använder väggytor till att hänga upp elevers skolarbeten. Bild 
12 illustrerar ett litet utsnitt från skolår 1:s klassrum. Gruppen har arbetat 
med räknesagor och alla elever har gjort varsin liten räknesagebok som vi 
ser upphängd under den gröna textremsan där det står ”Räknesagor”. På 
textremsan går det även att utläsa ”0 1 2 3 4 5 + -” vilket åskådliggör ar-
betsområdet i kombination med cirkeln, kvadraten, rektangeln och triang-
eln. Att rektanglar och kvadrater också är fyrhörningar framgår av detta 
exempel på väggtexter. 
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 Bild 12. Elevernas arbeten hängs upp på väggarna, detta exempel från skolår 1 

Skolor är ålagda att ha regler för att den sociala interaktionen ska fungera. 
Läraren behöver etablera och upprätthålla regler i klassrummet. Hur elev-
erna deltar och konstruerar mening i denna regelpraktik har konsekvenser 
för utfallet av socialisation till elevrollen. Samtalen inom studiens tre litte-
racitetskedjor (se 6.8) har två generella praktiker. Det talas om skolskrivan-
det och de institutionella regler som reglerar samvaron i skolan. Dessa två 
perspektiv, de skrivdidaktiska perspektivet och upprätthållandet av den so-
ciala ordningen, förhandlas hela tiden sida vid sida. Exempel 8 kommer från 
berättelsekedjans sekvens 2. Läraren är mitt i en genomgång av hur en be-
rättelse byggs upp och vad den ska innehålla. (Vi återkommer till detta ex-
empel även i 9.1.2 utifrån elevinitiativperspektivet.) 

 
Lärare:  när man↑ / när man↑ skriv när man (vänder sig mot 

den vita tavlan och tar en penna) gör↑ (vänder sig 
tillbaka mot klassen och formar sina händer i en cir-
kel framför kroppen) en berättelse↑ vad är också 
man behöver tänka på? / vad är det man ska tänka 
på? / (gör en inbjudande gest med höger hand) den 
ska börja↑ på ett sätt eller hur? (vänder sig mot tav-
lan och skriver början med grön penna) berättelsen 
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ska ha en början / nu skriver ja lite litet här↑ / man 
liksom presenterar↑ var är↑ det här nånstans↑(pekar 
på bladet med bilder) å vad / vilka är det som är med 
i berättelsen eller hur? / nån sorts början↑ / å sen 
händer det saker↑ / ja byter penna (den gröna pen-
nan tar slut) eller ja gör såhär / (skriver om början 
på ett nytt ställe på tavlan med röd penna och större 
skrift) det ska vara en början / å sen händer det sa-
ker↑ (skriver ”händer” under ”början” i listformat) 
ofta är det problem↑ som händer i en berättelse 
noor↑ (tillrättavisar sidoprat15) det kan vara pro-
blem som man ska lösa↑ på nåt sätt / (ändrar händer 
till händelse på tavlan) jag skriver händelse händelse 
eller händelse↑ och↑ sen ska det vara ett slut (skriver 
slut som tredje ord i punktlistan)  

Exempel 8. Skolskrivande och institutionella regler parallellt  
 

Dessa två institutionella ramar, uppgifter och regler, är ständigt närvarande 
i materialet som två huvudspår, som när som helst kan introduceras eller 
överlappa i händelser.  

Pekandet, som sker fyra gånger i exempel 8, blir en markör för att läraren 
vill nå gemensamt fokus för uppmärksamhet inom gruppen. Pekandet är en 
ofta förekommande kroppslig gest, särskilt från lärare, i studien. Inte sällan 
pekar då lärarna mot skrifter på tavlan eller väggarna. Skrifterna blir där-
med en naturlig del, genom pekandet, av interaktionen med eleverna, en typ 
av litteracitetspraktik som förekommer i skolan. Gesten att peka används 
av lärarna för att förtydliga antingen lärande eller regler, de två återkom-
mande skoltypiska institutionella ramarna. Pekandet kan ses som en rutin 
och en resurs som underlättar lärarens hanterande av den komplexa klass-
rumssituationen i likhet med Tanners studie (2014: kap 7, 116ff). Samman-
taget reglerar läraren elevernas beteende på två sätt i detta avsnitt: 
 

• att ge uppgifter (att beställa text) 
• att hålla sig till regler (att beställa ett specifikt beteende) 

 
 

                                                      
15 Se nästa exempel, exempel 9. 
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I samtliga grupper görs klassens/skolans regler synliga på väggarna (bild 13, 
14 och 15) samt genom interaktionen. Det finns en synlig koppling mellan 
regler på väggar och verksamhetens tillämpning av regler, vilket de samtal 
som jag följer i klassrummen visar. Exempel 9 visar hur läraren tillrättavisar 
sidoprat och hänvisar till ”klassens regler”: 

 
Lärare: men↑ nu↑ är↑ det↑ någon↑ som↑ pratar↑ / 

 (vänder sig undrande mot gruppen) 
rakt↑ i munnen på mej↑ å om vi tittar här på klassens 
regler↑ / så står det såhär (pekar på väggen) att vi  
ska lyssna↑ på varandra / det här / det här har vi 
skrivit på / 

Exempel 9. Tillrättavisande av sidoprat 

Bild 13 – 14. Regler på väggarna 

Bild 14 är en av regelbilderna i bild 13. Bilderna inom bild 13 illustrerar 
olika regler som ska följas i skolan. Överst från vänster: ”Man ska snabbt 
bli tyst när någon ska prata” illustrerat med streckgubbar som har ”öron-
kontakt” genom en streckad linje och med händerna kupade runt öronen. 
Vidare till höger kommer bilden som även finns förstorad i bild 14, ”Man 
ska ha ett fint bordskick” som illustreras med en person som sitter och äter 
med kniv och gaffel och med en överstruken gris till höger. På raden under 
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syns skrikande individer med en text under som lyder: ”Man ska prata vän-
ligt och ha ett trevligt språk”. Till höger ser vi en bild med en person som 
kanske ska sätta sig på en stol och andra som kryper omkring på golvet. De 
som kryper är överstrukna med ett varsitt kryss över. Texten säger: ”Man 
ska GÅ på golvet och SITTA på stolar och bänkar”. Pratbubblan här säger 
”Da da” när någon kryper omkring. Den nedersta raden till höger börjar 
med en person som sitter i sin bänk och tänker ”help” i pratbubblan och 
sträcker upp en väldigt stor hand. Munnen är övertejpad med vad som 
skulle kunna vara två plåster. Texten under den handuppräckande figuren 
förtydligar ytterligare: ”Man ska räcka upp handen när man vill säga nå-
got”. Sedan följer en bild med ett huvud som doppar näsan i vatten med 
bildtexten: ”Man ska inte stoppa näsan i blöt”. Under ”stoppa näsan i 
blöt”- bilden finns en bild med texten ”JAG FÅR ARBETA I FRED”, där 
eleven sitter och jobbar ensam vid sin bänk. Till höger om ”stoppa näsan i 
blöt” finns en bild som förtydligas med texten ”Man ska komma in tyst och 
arbeta i skolan. Leka gör vi på rasterna”. Genom detta exempel och följande 
exempel, bild 15, vill jag visa hur olika skolregler kan framställas med texter 
och bilder samtidigt som temat är likt. Det handlar om att räcka upp han-
den, uppföra sig med ett vårdat språk, lyssna osv.  
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Bild 15. Klassens regler i F−1  

Det står: Klassens regler 

• Jag räcker upp handen och väntar på min tur 

• Jag är en bra kamrat och hjälper till vid behov 

• Jag lyssnar på läraren 

• Jag städar efter mig 

• Jag tar väl hand om skolans saker 
 
I bild 13 och 14 är alla uppmaningar formulerade i manform, utom ”JAG 
FÅR ARBETA I FRED”. I bild 15 däremot är alla regler skrivna i jagform, 
följaktligen vad eleverna ska göra. 

 

6.7 Från att knäcka första läskoden till geologiska skalor 
På lågstadiet sker en snabb uppgradering av texternas svårighetsgrader, från 
att eleverna lär sig bokstäverna, knäcker läskoden till att de ska ”forska” 



120  SARI VUORENPÄÄ   Litteracitet genom interaktion 
 

självständigt. Även detta syns på väggarna. Tidsmässigt rör sig undervis-
ningen från nutid till 4,5 miljarder år tillbaka i tiden, se bild 17. I bild 16 
ser vi delar av ett sedvanligt bildsatt alfabet som används i den tidiga 
introduktionen till skollitteracitet och som ett stöd för att ”knäcka koden”.  

Bild 16. Ett bildsatt alfabet 

Varje bokstav illustreras såväl med tryckta som med handskrivna bokstä-
ver, versaler och gemener. Bokstaven a illustreras med en flicka som heter 
Anna, b med en bok, c med en cykel, d med en docka och e med man som 
heter Erik.  

Bild 17. Tidsperspektivet inom skolår F−3, genom en faktatext  
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Bild 18. Eleverna skolas till forskare 

I bild 17 möter vi delar av en geologisk tidsskala som har följande inledande 
text:  

 
Bildtexten i bild 17: Geologiska tidsskalan 

Den geologiska tidsskalan sträcker sig från jordens bildande för drygt 4,5 
miljarder år sedan till nutiden. Den första delen, fram till för 2500 miljo-
ner år sedan, kallas Arkeikum. Därefter följer Proterozoikum, från 2500 
miljoner år tills för 540 miljoner år sedan. Under Proterozoikum bildades 
mycket av berggrunden i Sverige, det vi i dagligt ta kallas ”urberget”. 
Tillsammans brukar dessa två tidsepoker (egentligen eoner) kallas Pre-
karnbrium. Livet uppkom redan under Arkeikum, men förblev outveck-
lat och bestod endast av enkla encelliga organismer fram till slutet av 
Proterozoikum. Under den efterföljande eonen, Fanerozoikum, skedde en 
explosionsartad utveckling av flercelliga växter och djur, först i havet och 
senare även på land. 
 

Det både bild 17 och bild 18 också kan illustrera är hur lärandet redan tidigt 
på lågstadiet stegvis förflyttas från vardagsspråk till mer fackspråkslikt för att 
redan här vara inne på det vetenskapliga språket, med att t.ex. formulera hy-
poteser.  
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6.8 Studiens tre litteracitetskedjor översiktligt  
Här följer en översiktlig beskrivning av studiens tre litteracitetskedjor och 
deras sekvenser. Tidsaspekten finns med för att visa att sekvenserna kan 
variera från 1 minut upp till 42 minuter. Exempelvis kan en introduktion 
variera i tid mellan kedjorna från 1 till 10 minuter. Likaså kan skrivmomen-
tet hamna i olika positioner inom kedjan, exempelvis i den sista sekvensen 
i berättelsekedjan, i sekvens 4 i faktatexten. Gruppen skriver tillsammans i 
sekvens 3 inom diktkedjan och egna texter från sekvens 7. Därmed blir tid, 
samtal och när uppväxling till skrift sker viktiga aspekter i översikterna. 

Först presenteras litteracitetskedjan berättelse. Berättelsekedjan utgår 
från en bildserie bestående av sex tecknade bilder om en dag på stranden. 
Arbetssättet tycks vara väl inarbetat då bilderna och arbetsgången inte ifrå-
gasätts. Översikten i tabell 6 visar litteracitetskedjans 7 sekvenser som be-
står av en inledande introduktion i helklass, samtal i smågrupper, ny in-
struktion, redovisning, feedback, ny instruktion och avslutning med en 
skrivuppgift. Aktiviteten som skrivs fram till höger är den huvudsakliga ak-
tiviteten i klassrummet under den aktuella sekvensen. Berättelsekedjan är 
totalt cirka 90 minuter lång och pågår över två skoldagar. Aktiviteten dag 
två påbörjas vid sekvens 6. 

 
 

Kedja med sekvenserna 1-7 Aktivitet Tidsåtgång i minuter 

1 Läraren introducerar uppgiften 10 

2 Eleverna genomför samtalsuppgiften i grupp 20 

3 Läraren instruerar inför redovisningen 1 

4 6 st elevgrupper redovisar inför helklass 12 

5 Läraren ger feedback  1 

6 Eleverna får nästa instruktion av läraren, intro-
duktion till uppväxling 

6 

7 Eleverna genomför skrivuppgiften i grupp. 
Uppväxling 

42 

totalt  92 

Tabell 6. Litteracitetskedjan berättelse översiktligt, skolår 3  
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I faktakedjan arbetar lärare och elever med en faktatext om åsnan. Även 
detta arbetssätt, i likhet med berättelsekedjan, tycks vara väl inarbetat.  

Översikten, i tabell 7, visar på sex sekvenser bestående av en introduktion 
när läraren läser upp den aktuella texten, samtal om texten, samtal om att 
skriva fint, läraren skriver åsnetexten på tavlan och eleverna skriver av, 
gruppen räknar ord och gruppen räknar vokaler. Faktakedjan är cirka 50 
minuter lång och äger rum i ett svep. 

 
Kedja med sekvenserna 1-6 Aktivitet Tidsåtgång i minuter 

1 Läraren introducerar uppgiften och läser upp 
texten   

1 

2 Läraren samtalar med elevgruppen om åsnor 3 

3 Läraren går igenom vad skriva fint innebär 1 

4 Läraren skriver åsnetexten på tavlan och ele-
verna skriver av. Uppväxling 

28 

5 Gruppen räknar ord. Uppväxling  1,5 

6 Gruppen räknar vokaler 15 

totalt  49,5 

Tabell 7. Faktakedjan översiktligt, skolår 1 

Studiens tredje litteracitetskedja är diktkedjan. Översikten, i tabell 8, visar 
på tio olika sekvenser med introduktion, prat om känslor, gemensamt skri-
vande, förberedelse för eget skrivande, lyssnande av klassisk musik, presen-
tation av egna diktsaker, eget skrivande, renskrivning och avslutningsvis 
presentation av dikter för en annan skolklass. Diktkedjan pågår en skol-
vecka från måndag till fredag och är totalt 140 minuter samt individuella 
tillägg för olika långa skrivsekvenser. I likhet med både berättelsekedjan och 
faktakedjan är arbetssättet som läraren i diktkedjan erbjuder eleverna ett 
inarbetat sätt att arbeta med texter i gruppen. Att de t.ex. arbetar i ett tält 
har förekommit inom tidigare arbetsmoment i denna elevgrupp. 
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Kedja med sekvenserna 1-10 Aktivitet Tidsåtgång i minuter 

1 Läraren introducerar veckans skrivtema 10 

2 Läraren frågar eleverna om vilka känslor och 
tankar dikttältet väcker 

6 

3 Gruppen skriver en gemensam dikt genom 
att svara på fem frågor. Uppväxling  

17 

4 
  

Förberedelse för eget diktskrivande med 
stödstrukturer 

26 

5 Läraren spelar upp musik. Uppväxling   3,5 

6 Eleverna presenterar de saker som de skriver 
sina dikter om. Läraren erbjuder stödstruktur 

12 

7 Eget skrivande. Uppväxling Individuell tidsåtgång 

8 Renskrivning av dikter i datorsal 40 

9 Läraren läser upp en egen dikt 5 

10 Presentation av dikter inför förskoleklassen 20 

totalt  Ca 140 minuter samt indi-
viduell variation i steg 7 

Tabell 8. Diktkedjan skolår 2−3 översiktligt 

Översikterna, i tabell 6−8, ger en inblick i en skolvardag som pågår i klass-
rummen genom komplexa och mångdimensionella processer. Vad översik-
terna belyser är att uppväxlingar, som i t.ex. faktakedjan, kan byta spår 
från ett skriftfokus till ett mer mekaniskt räknande. I berättelsekedjan ser vi 
ett skifte från tal till text och i diktkedjan från tal till att lyssna på musik. 
Det är svårt att bedöma vad en enskild uppväxling ger för förädling av lä-
randet. Gällande hela kedjor visar översikterna att samtal pågår inom samt-
liga sekvenser och att eleverna skriver egna texter sent i både berättelse- och 
diktkedjan. Faktatextkedjan har en kortare uppväxlingsprocess till skrivan-
det i jämförelse med de två andra kedjorna. Hela faktakedjan utspelar sig 
inom en timme och under samma dag, att jämföra med en process över två 
dagar med berättelsen och över en hel skolvecka vad gäller diktskrivandet. 
Denna variation av litteracitetskedjornas tidslängd och innehåll kan ses som 
typiskt för materialet där det hela tiden pågår en mängd aktiviteter parallellt. 
Översikterna antyder att tankar kring genrepedagogik kan ha slagit rot i 
undervisningen. Förutom att genrerna är skoltypiska pågår det också akti-
viteter som påminner om de fyra faserna i genrehjulet (se 3.6.1). I berättelse-
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kedjans översikt synliggörs det genom att skrivandet sker sist efter flera 
olika faser. När det kommer till faktakedjan byggs det gemensam kunskap 
genom att texttypen presenteras initialt och gruppen samtalar om åsnor. I 
diktkedjan sker det egna skrivandet efter flera olika förberedande moment.  

6.8.1 Centrala artefakter inom litteracitetskedjorna 
Att skolmiljöerna innefattar användning av olika resurser inom deltagarna 
likaväl som i den skolmiljö där de vistas har redan nämnts. Bland dessa 
resurser som eleverna tar med sig till skolan och som skolan erbjuder finns 
olika artefakter som kan användas som medierande verktyg och på så sätt 
ge ett möjligt stöd för lärande. Flera artefakter har redan nämnts i detta 
kapitel, t.ex. degen i 6.2, samlingsmattor och datorer i 6.4. Några artefakter 
framträder som mer centrala för litteracitetsinteraktionen inom kedjorna. 
Inom alla tre kedjorna är den vägghängda skrivtavlan en central artefakt, 
se även 6.5. Den avgörande artefakten för interaktionen inom berättelse-
kedjan är bildserien, se bild 23 i 7.1.1. Bildserien finns med i berättelseked-
jans alla 7 sekvenser. I diktkedjan präglas interaktionen av såväl de person-
liga artefakterna eleverna får ta med sig hemifrån, t.ex. jordgloben (se bild 
19) som dikttältet (se bild 24 på dikttältet i 7.1.3) 

Jordgloben, och övriga individanpassade artefakter, finns med från 
sekvens 6 till sekvens 10 i diktkedjan, vilket bilderna 19−22 illustrerar: från 
jordglob, till tecknad jordglob, till handskriven dikt och till datorskriven 
dikt. 
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Bild 19 – 22. Jordgloben som en elev tar med sig till skolan, den tecknade bilden, 
den handskrivna texten och dikten renskriven på dator. Dikten (skriven på rim på 
finska) översatt till svenska: Jordglob På jordgloben finns det länder, och åkern har 
ett staket. Jordgloben har även mycket träd, och människor har skelett. Många olika 
länder där finns, och jordgloben är även oöverträffad. Amerika, Europa och många 
andra, och sammantaget har människorna många munnar. Sagor och dikter tar med 
människors tankar, och där finns även en motorväg. Vi människor denna jordglob 
kan väl undersöka, Och under marken finns det många rör. 

6.9 Tid som resurs eller inbyggd stress 
Litteracitetskedjorna visar även på tidsaspekten som möjlig resurs och hur 
man som lärare väljer att fördela tiden mellan olika arbetsmoment. I fråga 
om diktarbetet frilägger läraren tid från annat, t.ex. flyttas några mer fasta 
läromedelsbundna timmar till temaarbetet kring dikt den aktuella veckan. 
Med tanke på att grundskolan inte är tidsstyrd på detaljnivå, utan timpla-
nen finns för hela grundskolan, antyder denna tidspress på en inbyggd 
stress. För en vidare diskussion av timplaner och scheman se t.ex. Alm 
(2010) eller Skolverket (2003). 
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 Alla fyra grupper jag möter har scheman med ämnen och raster inskrivna 
och varje dag börjar med morgonsamling där dagens arbetsordning presen-
teras. I Alms avhandling (2010:14) kan vi se exempel på ett schema, mycket 
likt dagens skolscheman, som kallades för läsordning för tredje och fjärde 
årsklasserna i normalplanen från år 1900, dock är lördagar lediga numera 
och bibelläsningen är borttagen. Klockan och schemat tycks vara lika själv-
klara delar av skolkulturen som t.ex. skrivtavlan. Denna tidsaspekt skildrar 
Alm (2010:24) så här:   

Klockan och tiden är allestädes närvarande i skolan och lärare är väl med-
vetna om vikten av att rätta sig efter den rådande tidsrytmen. Något som 
ofta leder till att de kan känna sig pressade eller förtryckta av tidsmässiga 
tvång (Schonmann, 1990). Persson (1994) menar att schemat signalerar att 
allt det man gör i skolan är mätbart och kan delas in i timmar och minuter 
och att allt ämnesinnehåll i någon mening är tidsmässigt likvärdigt, och kan 
organiseras på i princip samma sätt. Traditionellt sett bygger skolschemat på 
en tidsorienterad organisationsprincip. Det innebär att tiden, mätt med 
klockan, styr skoldagens aktiviteter och uppgifter (Persson, 1994; Sjöberg & 
Westlund, 2005). Lärare och elever vet att mellan två givna klockslag ska de 
ägna sig åt ett givet pensum. Arbetet (och lärandet), elever och lärare får så 
att säga rätta sig efter klockan, istället för att tiden anpassas efter den uppgift 
man för tillfället valt att ägna sig åt. 

Exempel 10 visar hur tiden, stressen och klockan i linje med citatet ovan är 
synliga i samtalen och hur både lärare och elever är medvetna om den rå-
dande tidsrytmen. Exemplet är hämtat från berättelsearbetet men liknande 
exempel finns även i det övriga materialet. Exempel 10 är från ett helklass-
moment på morgonen när berättelsearbetet påbörjas en stund efter att veck-
ans ord har förhörts. Eleverna har satt sig på sina platser och läraren berät-
tar om dagen. Klockan är 8.20. Vi befinner oss tidsmässigt en kvart innan 
berättelsekedjan introduceras. Jag har gulmarkerat tidsaspekter. (Exemplet 
fortsätter i 8.2.3.) 
 

1: Lärare: dagen ser ut så här↑ veckans ord / lite snabbt↑ ska 
det göras↑  
(det står 15 min med röd penna på tavlan vid denna 
aktivitet övrigt skriven med grön penna) efter de↑ 
ska ni jobba / tre å tre / med / berättelsebilder / (visar 
bilderna) ni ska tillsammans (snurrar handen över 
alla berättelsebilderna) / hitta på en berättelse / om 
dom här bilderna /5 sek / eh /(pekar på tavlan med 
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dagens programpunkter) rast efter det↑ / sen jobbar 
vi vidare med matematik↑ och multiplikation↑ / 
lunch↑ å rast↑ och sen jobbar vi vidare med dinosau-
rier↑ vi försöker hinna med loggboken kvart i två↑ å 
sen är det tack för idag↑ eh / stjärnstund ↑ för dom 
som jobbar med mej lite extra↑ å det e också läxhjälp 

Exempel 10. Tidsrytmen i skolan 
 
Dagen börjar med att eleverna ska göra ett arbetsmoment, veckans ord, lite 
snabbt. Att börja en dag med att få höra att nu har vi bråttom och vi har 
bara 15 minuter på oss skulle kunna ge ett stresspåslag på många arbets-
platser, men i skolan är det ett vanligt förekommande inslag. Dagarna räk-
nas i minuter, raster, och det gäller att försöka hinna. Allt detta ryms inom 
denna korta inledning. Efter att förhöret kring veckans ord är avklarat, på 
ungefär 15 minuter, börjar arbetet kring bildberättelsen (sekvens 1 i berät-
telsekedjan se 6.8) i exempel 11. Även här inleds det med räknande av mi-
nuter och även här markeras tidsaspekter med gul färg.  
 

107. Lärare: nu är tanken såhär↑ / ä / nu är klockan tjugo i nie↑ 
/ hur lång tid tror ni att ni behöver på er nu? / 
att att / varje grupp↑ får en sån här (visar på A4-
pappret) då ska ni dela upp↑ / bilderna / lägga dom 
i ordning och sen hitta på en berättelse / sen↑ skulle 
ja vilja↑ att vi hann↑ innan halv tio / att varje grupp 
/ berättar sin berättelse↑ (visar en cirkelformad rö-
relse med händerna) / hur lång tid tror ni att vi be-
höver på oss↑ till det här? 

108. flera elever  halvtimme↑ 
109. Lärare:  ska vi ha till tio över? en halvtimme↑ 
110. Bo:  kvart över↑ 
111. Lärare:  Om ni ska hinna↑ berätta (gör en cirkelformad rö-

relse med händerna) varje grupp / det tar ju bara 
några minuter var / för dom här grupperna 

115. Love:  ja 10 över  
Exempel 11. Hur lång tid 
 
I exempel 11 ser vi hur ”hinnandet” diskuteras fram genom vad klockan 
är nu, hur lång tid som behövs och framräknande av minuterna, vilket slu-
tar med att lärarens förslag accepteras. 
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När eleverna Anna, Patrik och Tomas grupparbetar i exempel 12 (inom 
sekvens 2 i berättelsekedjan) kommer också tidsaspekten fram. Här talas 
det inte bara om minuter, utan även sekunder nämns.   
 

179. Patrik:  okej↑ ska vi börja nu / eller? (tittar på bilderna 
han har i handen) 

180. Anna:  aa börja nu (finklipper bild två) 
181. Patrik:  okej / vänta↑ / vi har några minuter på oss att 

tänka en berättelse om två bilderna vi har↑ 
[…] 

192. Patrik:  några minuter att tänka↑ / okej ja har tid ja hål-
ler tiden 

193.  3-2-1- (Anna har klippt klart nu) /10 sek/ 
194. Pojkarna säger:   klar klar 
195. Tomas:  klar för en sekund sedan 

Exempel 12. Minuter och sekunder 
 
I exempel 12 ser vi hur elevernas arbete är nära kopplat till att gruppen har 
några minuter på sig att tänka en berättelse och att Patrik tar på sig tidshållar-
rollen. 

Lite senare under smågruppsarbetet (sekvens 2, se 6.8) när eleverna övar 
igenom den muntliga berättelsen de ska framföra inför hela klassen fälls 
följande yttranden, som visar att eleverna har god inblick i tidsåtgången. 
Anna säger: jo vi måste träna vi har 10 minuter kvar träna träna träna och 
kort därefter: det är 5 minuter kvar så vi tränar lite till. Tidsaspekter syns 
även i yttranden när eleverna jobbar med den skriftliga berättelsen inom 
sekvens 7 (se 6.8) av berättelsekedjan. När Tomas säger vänta börja inte 
före mej ja måste hämta en ny penna ja har en jätteliten penna vi har jobbat 
i fem minuter. Tomas håller fortsatt kontroll på tiden, vilket yttrande vi har 
bara 10 minuter kvar visar. Sist i smågruppsarbetet kring den skriftliga be-
rättelsen summerar eleverna arbetet i exempel 13: 

 
438. Tomas:  (ler och reser sig upp) hur länge pratade vi? 
439. jag:  fyrtitvå minuter↑ har ni jobbat 
440. eleverna:  wow↑ 
441. Tomas:  (faller på bordet) /  ja svimmar 
442. Läraren:  SKRATTAR 
443. Eleverna:  fyrtitvå minuter vi är värsta babblaren↑ (glada och 

stolta miner) 
Exempel 13. Hur länge pratade vi 
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Eleverna säger att de har jobbat på bra då de har orkat ”babbla” i fyrtitvå 
minuter. Tidsaspekten inom smågruppssamtal visar hur eleverna är prak-
tiskt fokuserade för att lösa uppgiften steg för steg och i tid. 

6.10 Sammanfattande diskussion 
Vi har sett inom vilken komplex verklighet studiens tre litteracitetskedjor 
utspelar sig. I ett elevperspektiv innebär detta att när eleverna har knäckt 
den tidiga läs- och skrivkoden så kan de hamna var som helst i tid och rum 
i texter de möter i skolan. 

I grupperna A och B, de två åldershomogena grupperna, talas det inom 
den ordinarie undervisningen endast svenska. I de åldersblandade grup-
perna F–1 och 2–3 talas det förutom svenska/finska ävenledes andra språk. 
Den språkliga homogeniteten i A och B visas inte av det väggarna talar om, 
dvs. väggarna är flerspråkiga även i skolorna för grupp A och B. Att väg-
garna är flerspråkiga kan ses i ett translanguagingperspektiv, utifrån Gar-
cias två grundprinciper, vari social rättvisa och social träning ingår. Att väg-
garna kan signalera en viss grad av social rättvisa hävdar jag är möjligt ge-
nom att det speglar att attityden till olika språk är positiv, och detta kan ses 
som ett första steg inom social rättvisa. Steg två blir därefter att lärare börjar 
uppmuntra användandet av olika språk och genom det kan visa att olika 
språk är lika värdefulla och viktiga kunskapskanaler. Att förflytta sig till 
den sociala träningen och släppa in elevernas hela språkliga repertoar krä-
ver strategiska ställningstaganden som kapitel 10 kommer att visa exempel 
på. 

Görandet har i hög grad flyttats från att sitta i sin egen skolbänk till att 
röra sig mellan rum och olika ”höjder”, t.ex. under bänken. Miljön är tyst 
och lugn vad avser ljudnivå. Skolmiljön är inte alls lika lugn avseende text-
mängden på väggarna. Undervisningen utgår, i alla tre litteracitetskedjorna, 
från klassrummets skrivtavla, och övriga väggar fylls på med information 
såsom t.ex. uppföranderegler, stavningsregler, ämnesmål, elevalster och 
schema.  

Vad gäller tid i skolan visar både lärare och elever en stor medvetenhet 
om att det räknas minuter, och stress kommer upp ett flertal gånger i materi-
alet. En institution byggs upp med ett strängt och minutbundet tidsschema 
och de lärande aktiviteterna klipps av utifrån exakta klockslag.   
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7 Uppstarter 
Genomgångar som inleder en litteracitetskedja är centrala i detta kapitel. 
Dem kallar jag för uppstarter. Fokus är på hur interaktionen inom respek-
tive litteracitetskedja påbörjas och hur deltagarna tolkar den aktuella text-
typen. Lärarna presenterar tidigt i undervisningsförloppen vad eleverna ska 
göra och hur de ska arbeta. Samtliga tre kedjor introduceras med en inle-
dande helklassgenomgång. Det sker därefter flera olika genomgångar, varav 
uppstart är en särskild typ av genomgång men inledningsvis riktar vi blicken 
mot hur kedjorna startas upp. Lärarens inramning visar vad som sedan ges 
utrymme att bli litteracitet i kedjan, alltså vilka perspektiv av litteracitet som 
relevantgörs. Parallellt görs både lärarens och elevernas erfarenheter av lik-
nande situationer synliga i processerna, dvs. det finns en undervisningstradition 
som, förutom deltagarnas val här och nu, påverkar arbetet. 

I kapitlet avser jag att svara på följande fråga: Vad sker i interaktionen vid 
uppstarterna av litteracitetskedjorna och hur tolkar eleverna texttyperna? 

7.1. Litteracitetskedjorna startas upp 
Hur lärarna introducerar, ramar in, det arbete som ska påbörjas i klassrum-
met visar sig ha effekter hur litteracitetskedjorna utvecklas, både på detalj-
nivå och mer övergripande.  

7.1.1 Berättelsearbetet introduceras 
Det är tidig morgon. Klockan är 8.35 och skolår 3 håller på med ett läxför-
hör på veckans ord, j-ljudet. De ord läraren har tagit upp är: jobba, jacka, 
göra, Sverige, Norge, säga, gick, ger, berg och färg. Nu skriver eleverna ner 
orden i ett glosskrivhäfte och rättar varandras ord. Under tiden eleverna 
självständigt och småpratande rättar ordlistor och samtalar om vad som är 
rätt och fel har läraren börjat förbereda nästa moments gruppindelningar 
på den vita skrivtavlan. Läraren säkerställer i dialog med eleverna att alla 
elever tillhör någon grupp. Därefter introducerar läraren berättelsearbetet i ex-
empel 14. 

Eleverna sitter i grupper om fyra och fyra. Läraren står framför klassen, 
inledningsvis med ryggen mot skrivtavlan. Uppgiften utgår från en bildserie, 
se bild 23. Bilderna föreställer en bläckfisk som sprutar bläck, en person 
som snorklar bland fiskar och en bläckfisk, en person som snorklar och får 
bläck i ansiktet, tre personer som badar, en person som snorklar och två 
personer i bakgrunden samt fyra personer vid strandkanten och en i vattnet. 
(Samtalet fortsätter i 9.1.2.) 
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Bild 23. Bilderna till berättelsearbetet 

17. Lärare:  nu↑ ska↑ ni få↑ / information↑ om vad ni ska 
göra↑(läraren plockar fram en bildserie tryckt på ett 
A-4 papper) det här handlar om dom här bilderna↑ som 
ni har jobbat med tidigare16↑ / när man ska sätta ihop 
dom (sveper med höger hand över bilderna) / och göra 
en berättelse / det är ju /  hur många bilder ere? / tintin? 
(visar bilderna för gruppen) 

18. Tintin:  sex 
19. Lärare:       m / då kommer ni↑ i grupperna få två bilder var ↑ 

(visar två fingrar i luften) / som ni ska ansvara för 
20. Kaj:  ajj (tror han klämmer fingret i bänklocket, inget all-

varligt vad jag ser, läraren tittar också dit lite hastigt) 

                                                      
16 Senare i dialogen framgår det att läraren här menar att eleverna har jobbat med 
bildserier tidigare, dvs. inte just denna bildserie. 
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21. Lärare:   så att det blir en / gemensam berättelse / (snurrar hö-
ger hand i en svepande gest över bilderna) om vi sä-
ger så här↑ (läraren pekar mot tavlan) tomas anna 
patrik / ni har↑ dom här bilderna↑ (håller bilderna 
vända mot gruppen, har ögonkontakt med eleverna 
och pekar igen med höger hand) då måste ni först 
klippa ut dom↑ / sen bestämmer ni vem som ska ha 
vilken bild / alltså två bilder var↑ förstår ni? / (riktar 
sig hela tiden mot de elever hon tog som exempel) 
två bilder till anna / två bilder till tomas (läraren går 
fram till tavlan och pekar på namnen) två bilder till 
patrik / sen↑ ska ni tillsammans försöka / sätta / dom 
/ (pekar mot en elev) ta ner din hand nu / i den ord-
ning / ni tre (pekar mot Anna Tomas och Patrik en i 
taget) tycker att bilderna ska vara i i den här berät-
telsen↑ / ni får diskutera / prata↑ med varandra (harklar 
till) vilken ordning ska bilderna sitta i↑ / sen ansvarar 
anna / för att berätta om dom två bilderna som / hon 
har↑ patrik berättar om dom två bilderna som han 
har / men de ska bli en gemensam berättelse (läraren 
drar ihop händerna för att visa detta) eller hur? / för-
står ni uppgiften nu? 

22. Elever:  jaa 
Exempel 14. Läraren introducerar berättelsearbetet 

 
Läraren betonar i yttrande 17 görandet och vilka materiella resurser, dvs. 
bildserien, bild 23, som uppgiften baseras på och frågar hur många bilder 
det är. Detta är uppgiftsinramningen och bilderna utgör en central artefakt 
i denna uppgift. Instruktionen blir såväl verbal som ickeverbal och materiell 
i ett samspel. Lärarens återkommande handrörelse binder ihop bilderna 
visuellt och framträder väl synligt i kombination med att hon betonar en 
gemensam berättelse. I yttrande 21 från förstår ni ramar hon in elevernas 
uppgift. En återkommande ickeverbal del av instruktionen är här frekvent 
förekommande pekningar som läraren använder som en resurs i kommuni-
kationen med eleverna. Sidoaktiviteten, när Kaj klämmer fingret och säger 
ajj i yttrande 20, passerar utan att bryta lektionsflödet. 

Exempel 14 åskådliggör en viktig sida av lärarens roll, närmare bestämt 
hur läraren organiserar ett undervisningsförlopp. Genom uppgiftskon-
struktionen visar läraren, i linje med Grönings tankar om smågruppsarbete 
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(se 3.1.1), hur man som lärare kan ge eleverna uppgifter som kan lösas steg 
för steg, t.ex. genom att eleverna får två bilder var, och därmed ge utrymme 
för tankeutbyte. Detta motsvarar vad Cohen (1994) benämner äkta uppgif-
ter som kräver samspel mellan gruppdeltagarna.  

I klassrummet har läraren rätten att både ta, behålla och fördela ordet. 
Samtalsmönstret visar på helklassstypiska IRE-inslag, som i utdraget nedan 
från exempel 14. Läraren ställer en skoltypisk kontrollfråga i slutet av ytt-
rande 17. 

 
17. Lärare:  de är ju /  hur många bilder ere? / tintin? (visar bil-

derna för gruppen) 
18. Tintin:  sex 
19. Lärare:       m / då kommer ni↑ i grupperna få två bilder var ↑ 

(visar två fingrar i luften) / som ni ska ansvara för 
 
I yttrande 17 ställer läraren sin fråga och initierar IRE-handlingen som sam-
talsmönster (se t.ex. Mehan 1979). Tintin responderar i yttrande 18, vilket 
läraren evaluerar i yttrande 19. Lärarens inledande minimala evaluering, m, 
ger detta utdrag förutom en IRE-karaktär likaledes likheter med vad som 
brukar benämnas för luckifyllnadsfrågor i t.ex. läroböcker. På samma gång 
gör det tredje yttrandet mer arbete än bara evaluerar tillägget om vad som 
komma skall genom att evalueringen kombineras med fortsatta anvisningar. 

En sluten luckifyllande inledningsfråga används här möjligen inte i första 
hand för att få det rätta svaret, utan för att se att alla är med i instruktionen 
som fortsätter i flera led framåt. Läraren tycks vara nöjd med Tintins svar, 
sex, som ett bidrag till det samtalsprojekt som läraren här har initierat. Att 
läraren är nöjd med svaret görs synligt genom att svaret sex inte medför 
någon tveksamhet, ingen paus eller ingen reparation av elevsvaret. Vad gäl-
ler litteracitetssamtalets innehåll kan utdraget från exempel 14 visa lärarens 
ansträngningar att få eleverna att förstå hur hon har tänkt det fortsatta ar-
betet. Jag tolkar samtalet som huvudsakligen inriktat på att ge information 
med tydligt framträdande roller/identiteter/rättigheter (elev/lärare). Stött-
ningen organiseras inte bara av IRE-frågan, utan också av olika gester och 
rörelser, varav pekningar är återkommande.  

7.1.2 Faktatextarbetet introduceras 
Klockan är 8.30 på morgonen. Läraren har precis haft upprop med helklass 
skolår 1. Alla elever sitter vid sina bänkar i grupper om ca fyra elever. Ett 
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levande ljus är tänt på katedern och det är lugn stämning i gruppen. Ele-
verna smyger in till sina platser, någon kommer under uppropet men det 
tycks inte rubba lugnet i rummet. Efter uppropet tänder läraren belysningen 
i klassrummet, stänger dörren till klassrummet och blåser ut ljuset. En elev 
läser därefter, högt för klassen med lite lärarstöd, texten på vita skrivtavlan 
om vad läraren har skrivit för program denna onsdag och en punkt på pro-
grammet är faktabok. Läraren nämner att eventuellt hinner de göra en sak 
till under dagen för det momentet tar i så fall bara två och en halv minut. 
Därefter introduceras arbetsmomentet med faktatexten vilket visas i exem-
pel 15.  

 
1. Lärare:  e / faktatexten (pekar mot tavlan) / de vet vi ju hur 

vi brukar göra↑ ja↑ läser den först / (plockar upp 
boken från bordet)  
å de e ju om / ååå bokstaven å / va vare för djur på 
åå? (några elever räcker upp händerna) kalle 

2. Kalle:  åsna  
3. Lärare:   åsna ja / å den faktatexten vi ska skriva i fiinboken 

skriva fint↑ den låter såhär↑ åsna / de e rubriken↑ / 
åsnan är släkt med hästen / åsnan är bra att rida på↑ 
/ den är stark å kan bära stora lass / det finns både 
tama och vilda åsnor 

Exempel 15. Läraren introducerar faktatexten 
 

Läraren inleder med att hänvisa till ett välbekant arbetssätt, vari det ingår 
att läraren läser något först. Läraren orienterar eleverna mot en rutin genom 
att hon säger: de vet vi ju hur vi brukar göra. Den färdiga textmallen pre-
senteras av läraren när hon tar fram textboken och läser upp texten i ytt-
rande 3 från åsna de e rubriken åsnan är släkt med hästen åsnan är bra att 
rida på den är stark å kan bära stora lass det finns både tama och vilda 
åsnor. Jag kan som observatör av situationen uppfatta tecken på att ele-
verna känner till arbetssättet. Eleverna har exempelvis särskilda skrivböcker 
som tillhör detta arbetsmoment. Eleverna visar en beredskap för vad som 
är på gång att ske i klassrummet.  

Uppstarten innehåller likaså här (jmf 7.1.1) ett IRE-mönster med frågan 
i första yttrandet, å va vare för djur på åå, med svaret i yttrande 2: åsna och 
med påföljande evaluering åsna ja. En fråga med ett givet svar, som även 
kan kallas för en sluten fråga. 
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 I denna uppstart ges signaler inför skrivfasen, t.ex. genom att läraren 
betonar: vi ska skriva i fiinboken skriva fint. Eleverna ska göra en handstils-
övning och också möjligen öva på å-ljudet. Att läraren introducerar vi-
inriktat återkommer jag till. Också i exempel 15 är pekningen en central 
resurs. Pekandet sker här inledningsvis när läraren pekar på ordet faktatext 
på tavlan och kopplar det sagda till en rutin. 

7.1.3 Diktarbetet introduceras 
Även denna litteracitetskedja påbörjas i arla morgonstund, en måndag mor-
gon i helklass som inleds med veckoplanering och dagplanering. Klockan är 
kring 8.30 och före denna introduktion har det hälsats god morgon på ett 
tiotal språk varefter introduktionen i exempel 16 påbörjas. Hela samtalet 
nedan sker huvudsakligen på finska, som jag har översatt. Läraren står vid 
den gröna krittavlan och eleverna sitter vid sina bänkar i par och i grupper. 

 
1. Lärare:  Så där↑ / men sen↑ ja har här (tittar mot krittavlan) 

börjat skriva lite här om vårt tema / det nya temat / 
vad står det där i mitten / vad är det nya temat? / 
(flera elever räcker upp handen och läraren tillfrågar 
en elev avbryts av ett högt gäspljud) sluta / sånt där 
gör man inte alls (riktat till eleven som gäspar) 

2. Sasha:  dikt 
3. Lärare:  (pekar i cirkeln på tavlan) runot alltså dikter17 / å sen 

så har ja lite den här gången här / förra gången när 
vi började ett tema/ så funderade vi tillsammans på 
vad vi skulle jobba med / när vi hade måbra tema18 
men nu har ja skrivit lite tankar / kring vad vi borde 
hinna med att göra tillsammans / under denna vecka. 
Ni har säkert märkt att ja har arrangerat något här 
märkte ni något när ni kom in i klassrummet?  

4. Niika:  sagotältet har kommit upp 
5. Lärare:  och nu / kallar ja det för vad? 
6. Niika:  dikttält19 

                                                      
17 Se bild 8 i 6.3. Där står dikt i cirkeln först på finska: RUNOT och under på 
svenska DIKTER. Läraren säger först det finska ordet runot och därefter det svenska 
ordet dikter. 
18 Läraren säger må bra tema på svenska. 
19 Se bild 24 dikttältet. 
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7. Lärare:  ja dikttältet / som där (pekar på tavlan vid ordet 
dikttält) ja har tänkt mej att vi strax går till dikttältet 
och slår oss ner / en stund där å denna vecka är en 
sak (pekar på tavlan) att skriva den egna dikten↑ / i 
fredags tipsade ja er om att ta med nån liten egen sak 
eller foto eller tänk på någon sak / ehm/ man kan 
skriva dikter på många olika sätt / å det kommer vi 
kanske att prata om klockan tio när vi kommer in 
(pekar på tavlan på tiden i dagens planering) eeh jo 
klockan 10  

Exempel 16. Läraren introducerar diktarbetet 
 

Bild 24. Dikttältet 

Litteracitetssamtalet kring dikten introduceras med betoning på att elever 
får arbeta utifrån sina egna intressen samtidigt som läraren denna gång har 
beslutat om temat själv.  
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Det som är gemensamt för alla tre introduktionerna, berättelse, fakta och 
dikt, är att det kommer en sluten IRE-fråga tidigt i interaktionen. Här startar 
IRE:n när läraren i yttrande 1 frågar vad står det där i mitten vad är det nya 
temat. I yttrande 2 svarar Sasha dikt, vilket läraren, i yttrande 3, evaluerar 
genom att säga runot alltså dikter och samtidigt pekar på orden. Det finns 
ytterligare en IRE-struktur i yttrandena 5−7 om sagotältet som nu har bytt 
namn till dikttältet. Läraren evaluerar både verbalt och med en pekning ord-
et dikttält. Yttrande 3−6 är också ett exempel på luckifyllande frågor. Det 
som händer i slutet på yttrande 1, när läraren avbryts av ett högt gäspljud 
och läraren säger till eleven att sluta, ser jag som ett skoltypiskt sidospår, se 
även t.ex. uppstarten av berättelsekedjan när en elev klämmer ett finger i 
bänklocket (exempel 14 i 7.1.1). Denna typ av sidospår visar att det hela 
tiden pågår små eller stora processer parallellt med det officiella klassrums-
programmet, utan att det tycks rubba det pågående klassrumssamtalet i be-
tydande grad.  

Läraren lägger i introduktionen grunden för denna litteracitetskedja, vil-
ket påverkar hur litteracitetsförloppen byggs upp och vilka alternativa till-
vägagångssätt eleverna erbjuds. Hur växling av tilltal sker görs synligt jäm-
väl i denna introduktion. Att läraren börjar introduktionen vi-inriktat som 
från yttrande 3, vad vi borde hinna med att göra tillsammans under denna 
vecka, är en vanlig företeelse i klassrummen jag besöker. Denna typ av vi-
inriktning synliggjordes även i introduktionen av faktatextarbetet, se exem-
pel 15, yttrande 3 i 7.1.2. 

I yttrande 7, från exempel 16, ser vi en uppväxling till egna dikter, vilket 
signalerar en individinriktning inom diktkedjan.  

 
7. Lärare:  ja dikttältet / som där (pekar på tavlan vid ordet 

dikttält) ja har tänkt mej att vi strax går till dikttältet 
och slår oss ner / en stund där å denna vecka är en 
sak (pekar på tavlan) att skriva den egna dikten↑ / i 
fredags tipsade ja er om att ta med nån liten egen sak 
eller foto eller tänk på någon sak / ehm/ man kan 
skriva dikter på många olika sätt / å det kommer vi 
kanske att prata om klockan tio när vi kommer in 
(pekar på tavlan på tiden i dagens planering) eeh jo 
klockan 10  

 
I introduktionen förtydligas lärarens önskan om ett gemensamt blickfokus 
under uppstarten med stöd av frekvent förekommande pekningar. Lärarna, 
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i alla dessa uppstarter, introducerar texttyperna och de uttrycker hur de har 
tolkat den aktuella texttypens litteracitetspraktiker. Till exempel visar lära-
ren i diktlitteracitetskedjan att litteracitetspraktiker kring dikt byggs upp av 
att dikt skrivs individuellt, om något självupplevt (föremålet eller tanken de 
ska ta med), något som kräver inspiration (t.ex. tältet) och kan skrivas på 
många sätt o.s.v.  

7.1.4 Olika slags litteracitet 
Uppstarterna i avsnitt 7.1.1, 7.1.2 och 7.1.3 illustrerar att lärare lägger olika 
normer till grund för litteracitetsarbete. Uppstarterna har vissa gemen-
samma drag när det kommer till interaktionen. 

 Uppstartsinteraktionerna sker med läraren i fokus. Det finns inom alla 
tre uppstarterna rutiner som eleverna antas vara förtrogna med, vilket fram-
kommer genom att lärarna hänvisar till bekanta undervisningsmoment. 
Pekningar på delar av tavelskrifterna samt pekningar på andra artefakter 
förenar uppstarterna.  

När eleverna påbörjar egna sidoprojekt, så som högljudda gäspningar 
eller klämmer ett finger, avböjs inslaget utan att det tycks rubba lärarens 
projekt.  

Jag ser en generell användning av vi-tilltal, varigenom läraren inkluderar 
sig själv även om hon inte räknar sig själv till kollektivet (se 7.1.5). Ett ge-
mensamt drag är likaså förekomsten av slutna lärarfrågor med ett korrekt 
möjligt svar. Frågorna används möjligen för att engagera eleverna eller för 
att kontrollera att eleverna är med på lärarens lektionsprojekt.  

Alla tre uppstarterna använder sig av gemensamma artefakter. Dikt-
projektets artefakter är i viss mån övergripande gemensamma, såtillvida att 
alla ska ha med sig en sak, tanke eller bild.  

De tre introduktionerna kan kopplas till Libergs, af Geijerstams och 
Wiksten Folkeryds (2010:23) resonemang om hur undervisningsförlopp in-
troduceras. Författarna betonar att beroende på syftet med undervisningen 
kan introduktionerna anta olika former vilka de benämner textinriktad, 
elev-inriktad och individinriktad introduktion med möjliga kombinationer 
av dessa huvudformer. De renodlade formerna definierar författarna enligt 
följande:  

• Textinriktad introduktion betyder att texten och innehållet bestäm-
mer hur introduktionen ser ut. Innehållet i texten, eller innehållet i 
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den kommande textuppgiften, diskuteras i helklass eller i små-
grupper. Olika gestaltningsformer kan förekomma. Nya ord disku-
teras och förklaras. Detta är den vanligaste introduktionen. 

• Elevinriktad introduktion innefattar att eleverna får delta i någon 
aktivitet som förenas med texten. Här är det gruppens aktivitet 
som står i fokus. 

• Individinriktad introduktion innebär att eleverna får arbeta på 
olika sätt beroende på hur de lär sig eller vad de är intresserade av. 
Här är den enskilda elevens aktivitet i fokus. Detta är den minst 
vanliga introduktionen. 

Alla tre introduktionerna bär i viss grad spår av de tre huvuddragen ovan.  
I introduktionen av faktakedjan är det textinriktningen som reglerar upp-
starten med uttryck som detta från exempel 15: 
 

1. Lärare:  e / faktatexten (pekar mot tavlan) / de vet vi ju hur 
vi brukar göra↑ ja ↑läser den först 

 
Även berättelseintroduktionen är textinriktad (i ett vidgat textperspektiv) 
genom att bildserien introduceras när läraren i första yttrandet i exempel 14 
säger: 
 

17. Lärare:  nu↑ ska↑ ni få↑ / information↑ om vad ni ska göra 
(läraren plockar fram en bildserie tryckt på ett A-4 
papper)  

 
I berättelseintroduktionen syns en viss grad av individinriktning i introdukt-
ionen genom att läraren i exempel 14 säger:  
 

19. Lärare:       m / då kommer ni↑ i grupperna få två bilder var ↑ 
(visar två fingrar i luften) 

 
Här får eleverna välja två bilder som väcker deras intresse. 
 
I diktintroduktionen påvisas individinriktningen, utifrån att elevernas egna 
val av saker, bilder och tankar styr diktarbetet framåt. Det är elevernas ak-
tivitet med att hitta en egen ingång till diktskrivandet som är det centrala. I 
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detta fall uppmanas eleverna att ta med något hemifrån. I diktintroduk-
tionen synliggörs den elevinriktade introduktionen genom att läraren har 
satt upp ett tält och gruppens aktivitet förflyttas dit. Att samtala i tältet 
förenas med diktskapandet. 

Inriktningarna belyser vad litteracitetsintroduktionerna tar avstamp i. 
Med betoningen på viss grad ovan vill jag påvisa att alla tre kedjorna har 
textinriktade drag från första början och eleverna får olika stort utrymme 
från starten av kedjan. På en skala skulle kedjornas textinriktning möjligtvis 
kunna beskrivas utifrån att det går att placera faktatextkedjan som närmast 
textinriktad, genom att texten som ska skrivas av presenteras direkt, nästa 
position kan skildras av berättelsekedjan där det också i ett vidgat text-
perspektiv presenteras en text omgående, genom bildserien, men den texten 
ger utrymme för viss förhandling gällande t.ex. ordningen på bilderna.  

Att samtliga tre litteracitetskedjor introduceras tidigt på morgonen tycks 
inte vara en slump utifrån att jag under materialinsamlingsprocessen får 
höra av lärare att tiden fram till den första 10-rasten är dagens guldstund 
som behöver tas tillvara. Alla tre litteracitetskedjorna introduceras med stöd 
av text på skrivtavlorna och momentet finns uppskrivet på dagens program. 
Detta förstärker bilden av att lärarna ger en väl synlig ram inte bara till 
uppstarterna, utan till dagarna generellt.  

7.1.5 Vi/ni-användning 
I exempel 17, som är en del av exempel 16, finns fem inslag av vi-användning: 
 

3. Lärare:  (pekar i cirkeln på tavlan) runot alltså dikter20 / å sen 
så har ja lite den här gången här / förra gången när 
vi började ett  tema/ så funderade vi tillsammans vad 
vi skulle jobba med / när vi hade må bra tema21 men 
nu har ja skrivit lite tankar / kring vad vi borde hinna 
med att göra tillsammans / under denna vecka. 

Exempel 17. Lärarens vi-användning inom diktkedjan 
 
Läraren betonar att veckoarbetet är något de alla ska göra tillsammans. Det 
sätt på vilket läraren skiftar vi/ni-användningen, tilltalsformen, i uppstart-

                                                      
20 Se bild 8 i 6.3. Där står dikt i cirkeln först på finska: RUNOT och under på 
svenska DIKTER. 
21 Läraren säger må bra tema på svenska. 
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erna kan tolkas som att eleven inkluderas som en relevant deltagare i sam-
talet baserat på gemensamt ansvar.   

Vi-användning från lärarhåll förekommer även när läraren inte, av allt att 
döma, räknar in sig själv i kollektivet. Detta kan, enligt Wedin (2009), visa på 
lärarens önskan att vara nära varje elev i gruppen och kan uttryckas som i ex-
empel 18, vilket är ett av flera exempel på vi-användning i materialet. 
 

7. Lärare:  å den faktatexten vi ska skriva i fiinboken skriva 
fint↑ den låter såhär↑ åsna de e rubriken↑ 

Exempel 18. Lärarens vi-användning inom faktakedjan 
 
Det senare exemplet är likt det Tanner (2014:131) analyserar vad gäller 
motsvarande vi-användning, när läraren i en bänkinteraktion säger då skriver 
vi Östergötland, fast det endast är eleven som skriver. Läraren gör skriv-
handlingen till ett gemensamt projekt. Det är endast eleverna som skriver i 
finboken, men läraren skriver på tavlan och projektet blir därmed gemen-
samt för elever och lärare. När ni används kan det vara en markering att nu 
ska eleverna arbeta mer självständigt, vilket exempel 19, från berättelseked-
jan visar:  
 

Lärare:  nu ska ni få↑ information om vad ni ska göra↑(lära-
ren plockar fram en bildserie tryckt på ett A-4 pap-
per)  

Exempel 19. Lärarens ni-användning 
 

Dessa exempel är ett utsnitt av tilltal inom de tre kedjorna och jag har inte 
studerat alla tilltalsvarianter som förekommer i materialet. 

7.1.6 Pekningar som lärarresurs  
Pekningar som icke verbal resurs används återkommande i alla tre uppstar-
ter, vilket har synliggjorts inom 7.1.1, 7.1.2 och 7.1.3. Pekningar är ett ex-
empel på hur handlingar förkroppsligas i interaktion. De förstärker lärarnas 
budskap inom introduktionerna och därigenom samspelet med eleverna. 

 Goodwin (2010:60ff) visar genom sina analysexempel att den mänskliga 
kroppen är vad han kallar en offentlig plats för många olika typer av uttryck 
som blandas genom de handlingar som görs. Kanske kan pekningar i upp-
starterna ses, som Goodwin uttrycker det, som ett särskilt lokalt relevant 
semiotiskt fält som deltagarna använder sig av i den gemensamma oriente-
ringen. Goodwin betonar att det inte ur ett handlingsteoretiskt perspektiv 
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endast är den som producerar handlingen som ska känna igen den, utan 
även mottagaren ska känna igen formen.  

Pekningar är en sådan skoltypisk resursanvändning som för att vara en 
faktisk gemensam stödstruktur kräver att det finns ett gemensamt fokus för 
just pekningarna, vilket inte alltid mina videoinspelningar räcker till att 
analysera fullt ut utifrån det faktum att jag har valt att använda endast 
en videokamera. Jag kan dock konstatera att det råder lugn och ro under 
uppstarterna som kan tyda på ett gemensamt fokus. 

7.2 Elevernas tolkning av texttyperna: berättelse, fakta och dikt 
I samtliga tre litteracitetskedjor finns det samtal om vad texttyperna innebär 
och hur texttyperna tolkas i en institutionellt förankrad praktik. Med detta 
i åtanke är det av intresse att följa hur texttyperna inom skolan tolkas av 
olika deltagare.  

7.2.1 Fantasi eller plugg skriva 
Exempel 20 är från sekvens 6 i berättelsekedjan (se 6.8). Dagen innan har 
eleverna i grupper samtalat fram en gemensam berättelse kring sex tecknade 
bilder (se bild 23 i 7.1.1). Eleverna har haft lunchrast mellan 11.40 och 
12.30 när de åter samlas i klassrummet. När de är tillbaka i klassrummet 
blir någon törstig, vilket leder till att alla elever blir törstiga och behöver 
dricka. Efter en kort stund är alla på plats igen och sitter vid sina bänkar 
och läraren står framme vid den vita tavlan. Läraren återkopplar inlednings-
vis till gårdagens arbete med den muntliga berättelsen. Det finns viss oro i 
gruppen med skramlande bänklock och andra rörelser. I exempel 20 förbere-
der läraren uppväxlingen från samtal till skrift och går igenom hur en be-
rättelse ska vara utformad. 
 

1. Lärare:  igår↑ / så / fick ni arbeta med bilder / dom har vi här 
/ (hämtar bilderna) som alla grupper gjorde en be-
rättelse om / nu ska ni sätta er i samma grupper (det 
blir lite oro i gruppen) nää sitt kvar / stäng bänklock 
tack / igår berättade ni / å fantiserade kring en munt-
lig berättelse / kan du ta ner din hand nu? mm / kom-
mer ni ihåg att vi pratade mycket om det här kring 
det här att man ska ha en tydlig början / lyssnar du 
nu loa? så↑ (plockar undan något på Loas bänk) en 
tydlig början när man börjar en berättelse↑ harklar 
sig /8 sekunder/ (skriver på tavlan: början en elev 
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kommer fram och sätter sig på soffan nära skriv-
tavlan) ååh sen så händer det olika saker precis som 
ni berättade↑ massa olika bilder med olika händelser 
på↑ (skriver händelser på tavlan) 

2. Anna:  början början 
3. Lärare: och i berättelsen / ska det också vara ett tydligt / det 

känns som att ja inte har dej med mej nu / tydligt 
slut /4 sekunder/ (skriver slut på tavlan) det är lik-
som så man bygger upp en berättelse↑ (på tavlan står 
det nu: början, händelser, slut) 

Exempel 20. Från tal till skrift i berättelsekedjan 
 

En berättelse ska ha en början, några händelser och ett tydligt slut. Denna 
berättelsestruktur tas upp både verbalt och på tavlan. Orden skrivs i ett 
listformat på tavlan. Detta synliggör det Schmidt (2014) påvisar (se 3.1.2), 
nämligen att en stor del av arbetet kring texter formas genom att läraren 
skriver ett antal punkter på tavlan.  

Läraren får här, med viss möda, möjlighet att yttra en längre samman-
hängande tanke. Exempel 20 visar hur läraren i flera omgångar försöker 
fånga och behålla elevernas uppmärksamhet genom yttranden som: stäng 
bänklock tack, kan du ta ner din hand nu, lyssnar du nu, och det känns som 
att ja inte har dej med nu. Läraren lägger här regelbundet in tillsägelser som 
ska få eleverna att lyssna. Det finns inslag i lärarens yttranden som kan 
bjuda in till oron som skapas, t.ex. när läraren säger att nu ska ni sätta er i 
grupper. Nu verkar eleverna tolka som ”med en gång”, varför de börjar 
förflytta sig i klassrummet. Lärarens nu avser här betyda om en stund eller 
i nästa steg. Wedin (2009) visar att lärare i helklassundervisning kan an-
vända sig av ordet nu för att behålla eller få elevernas uppmärksamhet, vilket 
kan vara fallet här (se 3.1.2). De andra nu, i: ta ner din hand nu, lyssnar du nu, 
inte har dej med mej nu tycks ha mer betydelsen av ”på en gång”, ”just nu”. 

Läraren och eleverna kan möjligtvis ha olika pågående projekt. Läraren 
vill repetera gårdagens berättelsestruktur för en tänkt berättelse och därefter 
fortsätta vidare. Eleven som rör sig fram till soffan precis bredvid skriv-
tavlan har möjligtvis fullt upp med att försöka höra det läraren säger och 
elevyttrandet början början repeterar gårdagens innehåll. 

I slutet av sekvens 7 (se 6.8), i exempel 21, diskuterar Tomas, Anna och 
Patrik innehållet i en berättelse. Samtalsinnehållet kretsar här kring vad be-
rättelse är för texttyp. Efter ca 30 minuters gemensamt skrivande börjar 
barnen tillsammans tolka den aktuella texttypen. De röstar avslutningsvis 
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om skolskrivandet kan innefatta användandet av fantasi eller att plugga. En 
stund innan har eleverna skojat om att de ligger i direktsändning utifrån 
filmandet som pågår och hur man stavar ordet utan. Direktsändningstalet 
tycks leda Tomas till att prata om sin värld från yttrande 334 i exempel 21. 

 
334. Tomas:  men i min värld är det (pekar mot sig själv) SKRAT-

TAR 
335. Anna:  ja kanske det då (tittar in i kameran och tar en klunk 

vatten) 
336. Patrik:  i din värld↑ vad heter den? (ler och tittar in i kame-

ran) 
337. Tomas:  den heter tomas bästa värld 
338. Patrik: wow↑  
339. Anna:  ja vill inte ens veta / okej / ska vi vara inne i fantasin↑  

eller hålla på att plugg / skriva (kastar en snabb blick 
mot Tomas och söker sedan ögonkontakt med Pa-
trik) 

340. Tomas:  plugga↑ 
341. Patrik:  plugga↑ (räcker upp handen) 
342. Anna:  okej plugga  
343. Patrik:  okej vi röstar↑ dom som säger / de det ska vara de-

mokrati (Tomas ler mot kameran) dom som röstar 
på att vi ska plugga (Patrik och Anna räcker upp 
sina händer Anna tittar mot Tomas och sist lyfter 
även Tomas upp sin hand) och dom som röstar på 
att vi ska ha fantasi (Tomas räcker upp handen även 
nu och tittar mot mitt håll) sari ajabaja sari  
SKRATTAR 

344.Tomas: en stoor  
345. Patrik:  en stor 
346. Anna:        bläckfisk punkt (gör punkt på pappret och vänder 

sida) 
347. Patrik:      en stor bläckfisk punkt (tittar mot Anna) SKRAT-

TAR 
348. Anna:  SKRATTAR 
349. alla tre: SKRATT 
357. Tomas:   va vad är det me  
358. alla tre: SKRATT 
359. Patrik:  okej vi säger inte fantasi↑ punkt 

Exempel 21. Elever tolkar texttypen berättelse 
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Barnen samtalar om vad en berättelse är i skolan, dvs. vilken form av litte-
racitet som är aktuell att använda i detta sammanhang. De diskuterar om 
en berättelsetext är fantasi eller pluggtext och de gör sin egen tolkning av 
vad en berättelse innebär. Det inledande momentet om olika världar leder 
samtalet vidare till Annas fråga i yttrande 339: okej ska vi vara inne i fan-
tasin eller hålla på att plugg skriva.  

Alla tre är först överens om att det handlar om att plugga, varefter Patrik 
i yttrande 343 tar ett beslut (se t.ex. när dikten röstas fram i 8.1.3) om att 
de ska rösta i ärendet. I yttrande 343 inleder Patrik med ett inslag om de-
mokrati och alla röstar därefter för pluggandet. Avslutningsvis summerar 
Patrik omröstningen genom att konstatera att det inte blir fantasi som vin-
ner. 

 Eleverna tolkar, röstar och väljer att vara överens. I klassrumsmiljön lär 
sig elever att rösta och ta demokratiska beslut. Tomas positionerar sig själv 
som kunnig i att veta vad en berättelse innebär i skolan genom sitt svar på 
Annas yttrande 339, dvs. Tomas vet, och säger det i yttrande 340, att be-
rättelse innebär att plugga i skolan.  

Barnen visar här att skollitteracitet inte bara innefattar en struktur given 
av läraren, utan även ett anpassat innehåll. Trots att läraren poängterar att 
de dagen innan har fått fantisera kring en berättelse gör eleverna denna 
tolkning. Förutom instruktionerna de har fått från läraren innan skrivandet 
har barnen med sig tidigare erfarenheter av skolskrivandet till detta skriv-
tillfälle. Barnen förmedlar gruppens tolkning av texttypen berättande text i 
skolan. Alla tre deltagare är engagerade i samtalet.  

Bildinnehållet, de sex tecknade bilderna, kan också sätta gränser för bar-
nens fantiserande, vilket kan leda eleverna till tanken att det handlar om att 
plugg skriva och inte om att fantisera. Elevernas tolkning går inte helt i linje 
med det som verkar vara lärarens projekt, eller det läraren tror att eleverna 
gjorde dagen innan dvs. att igår berättade ni och fantiserade kring en munt-
lig berättelse. Möjligtvis är det graden av styrning genom bilder och in-
struktioner som gör att eleverna tolkar det hela som plugg skrivande. Ut-
trycket tomas bästa värld kan möjligtvis vara ett inslag som visar på att 
eleven i detta stödjande och trygga sammanhang aktiverar mer personliga 
perspektiv när de löser skoluppgifter i linje med Grönings (2006) resultat. 

7.2.2 Fyra meningar och rubrik 
Efter uppropet, som beskrivs i 7.1.2, frågar läraren eleverna om de har sett 
vad det står på skrivtavlan (bild 25) och ber därefter en elev läsa vad det 
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står på tavlan. Eleven läser taveltexten högt, inför sina klasskamrater, med 
lite stöd och förklaringar från läraren. 
 

Bild 25. Skrivtavlan inför faktatextarbetet 

Inom faktatextkedjan återger jag i exempel 22 lärarens definition av vad en 
faktatext innebär. Faktatexten läraren läser upp återges även i bild 26. (Ex-
empel 19 har likaså analyserats i exempel 15 i 7.1.2.) 
 

1. Lärare:  e / faktatexten (pekar mot tavlan) / de vet vi ju hur 
vi brukar göra↑ ja↑ läser den först / (plockar upp 
boken från bordet) å de e ju om / ååå bokstaven å / 
vad vare för djur på åå? 

 (några elever räcker upp händerna) kalle 
2. Kalle:  åsna  
3. Lärare:   åsna ja / å den faktatexten vi ska skriva i fiinboken 

skriva fint↑ den låter såhär↑ åsna / de e rubriken↑ / 
åsnan är släkt med hästen / åsnan är bra att rida på↑ 
/ den är stark å kan bära stora lass / det finns både 
tama och vilda åsnor 

Exempel 22. Faktatexten introduceras 
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I exempel 22 synliggörs ett IRE-mönster när läraren frågar: vad var det för 
djur på åå, varpå Kalle svarar åsna och läraren evaluerar med: åsna ja.  

Bild 26. Lärobok med faktatexter 

Att faktatexten är en känd texttyp i skolpraktiken framgår av exempel 23:  
 
169. Lärare:  (framme vid tavlan igen) vad bra↑ nu↑ / hur↑ många 

meningar har ni skrivit nu? 
170. elever: tre 
171. Lärare:  tre / hur många meningar brukar det vara? /  unge-

fär? 
172. Tim:  fyra 
173. Lärare:  bra↑ hur många meningar tror ni det är kvar då? 
174. elever:  en 
175. Lärare:  jättefint 

[…] 
188. lärare:  nu↑ är ni klara allaihopa va? / alldeles strax /  

nu↑ nu har ni framför er / en faktatext om åsnan / de 
e fyra meningar å rubriken (pekar på rubriken) 

Exempel 23. Faktatext är en etablerad och känd texttyp för klassen 
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I exempel 23 ser vi hur en kontextuellt formad norm (Tanner 2014:172), 
att en faktatext består av en rubrik och fyra meningar, blir förankrad inom 
skolår 1. Både lärare och elever har gemensam erfarenhet av denna typ av 
litteracitetshändelser i den litteracitetspraktik kring faktatexter de gemen-
samt skapar och som de därmed har skapat gemensam förståelse kring. 
Detta kan jämföras med när Hofvendahl (2006:227ff) visar hur lärarna ofta 
vanliggör utvecklingssamtalet och säger att nu gör vi som vi brukar göra, 
vilket belyser att samtalet följer en rutin och kan fungera avdramatiserande 
i samtal, nu gör vi något som alla känner till. IRE- mönstret blir påtagligt 
genom kontrollfrågorna vid genomgången: hur många meningar har ni skri-
vit nu, hur många meningar brukar det vara ungefär och hur många me-
ningar tror ni det är kvar. Kanske pågår det parallellt en matematikövning. 

Faktatext definieras av läraren, i samspel med eleverna, som en text som 
har fyra meningar och vars rubrik börjar på en särskild bokstav, i detta fall 
på bokstaven å. Texten skrivs i finboken. Detta är lärarens och elevernas 
gemensamma definition på vad en faktatext i skolan innebär. 

7.2.3 Behöver inte rimma 
Efter uppropet, se 7.1.3, förflyttar sig lärare, elever och assistenten till dikt-
tältet i rummet bredvid klassrummet. Läraren inleder med att fråga om nå-
gon någonsin har läst dikter. Många händer räcks upp inom elevgruppen 
och eleverna berättar om olika erfarenheter av dikter, såväl om att ha läst 
som att ha tänkt eller skrivit dikter. Exempel 24 visar hur läraren beskriver 
dikt som texttyp när skrivtemat introduceras för eleverna. Läraren talar på 
finska som jag har översatt till svenska. 

 
1. Lärare: det är inte alltid så jättelätt att skriva dikter / och dikter be-

höver inte alltid rimma som man ofta tror att det ska vara / på det 
sättet skriven dikt dikter kan man skriva på många olika sätt det 
kan vara tankar också 

Exempel 24. Dikter behöver inte rimma 
Läraren och eleverna läser därefter upp flera olika exempel på dikter både 
som andra har författat och sådant som läraren själv har skrivit. Läraren 
delar ut dikter till eleverna som de får högläsa inför gruppen. Dikterna är 
omväxlande skrivna på rim och inte. Flera av dikterna är gamla traditionella 
dikter. Den första dikten, som läraren läser högt, rimmar inte och dikten 
handlar om en omöjlig butik från en svunnen tid, en tid som inte kommer 
tillbaka. Läraren betonar, återigen, att dikter inte behöver rimma. Efter 
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uppläsningen av den första dikten frågar hon eleverna vad dikten väckte för 
tankar. Svaren blev varierade och läraren berättar att dikten var från hennes 
barndom. Dikterna föder vidare samtal om för eleven okända ålderdomliga 
ord, vilket också gör högläsningen lite svårare för eleverna. 

Mitt i processen när läraren delar ut exempeldikter räcker en elev upp 
handen och får ordet. Hela exempel 25 äger rum på finska som jag har 
översatt till svenska. (Exemplet återkommer i 9.2.2 i analyserna av elev-
initiativ.) 

 
15. Nilla:  ehm / får ja säga en dikt / som ja har hittat på själv? 

/ som ja kommer ihåg utantill 
16. Lärare:  nå varsågod 
17. Nilla:  den heter telefon / i telefon kan inte svara åtminstone 

inte /  lotta för där kan finnas en råtta / säg ja lotta 
eller kanske potta / givetvis råtta för den talar som 
en potta22 

18. lärare:  bravo↑ (applåder från hela gruppen) / här hade vi nu 
rim eller hur? / vad var det som rimmade där? kan 
du säga det så här på en gång? 

19. Nilla:  lotta, råtta, potta 
Exempel 25. En elev vill säga en egen dikt 
 
  

                                                      
22 Orginalrimmet på finska: Puhelin puhelimeen ei voi vastata ainakaan lotta  

koska siellä voi olla rotta sano joo lotta vai kenties potta tietenkin rotta koska 
puhuu ku potta. 



SARI VUORENPÄÄ  Litteracitet genom interaktion  151 
  

När läraren sedan frågar eleverna vad de har tänkt skriva om blir det ett 
brett spektrum av ämnen, vilket överensstämmer med att det får vara om 
vad som helst, om djur, teknik, känslor m.m.  

Bild 27. Läraren presenterar en möjlig modell för diktskrivande. 
De gröna texterna i bild 27 översatta till svenska: 

1.Vilken färg har den 
 2.Hur ser den ut 
 3.Vad kommer du att tänka på 
 4.Vad använder man den till 
 5.Är den lätt eller tung 
 
 
Läraren presenterar en möjlig modell för diktskrivande för klassen, se bild 
27, och hon säger ja tänkte att ett ett sätt att skriva dikt är att svara på fem 
frågor fem frågor och vi gör det tillsammans en gång första frågan. 
 
Gruppen skriver därefter en gemensam dikt utifrån modelltexten som visas 
i bild 28. 
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Bild 28. Gruppens gemensamma dikt
23

. Dikten i bild 28 översatt till svenska:  
Sten Den är grå.  
Den är lika tung som en lika stor sten.  
Det leder tankarna till klippor. 
Den användes till att göra eld med.  
Den är som en näsa.  
 
Se vidare i 8.1.3 hur interaktionen kring detta moment tar form. 
 

7.3 Sammanfattande diskussion 
Sammanfattningsvis kan konstateras att uppstarterna och tolkningarna av 
texttyper inom litteracitetskedjorna uppvisar både likheter och olikheter.  

Inom alla tre kedjorna erbjuds eleverna påtagliga skrivmallar. I berättelse-
kedjan har den materiella resursen bildserien en central roll redan från 
uppstarten, och skrivandet är en kollektiv process i denna sekvens. Det fö-
rekommer helklasstypiska IRE-mönster med inledande kontrollfrågor inom 
alla tre kedjornas introduktioner. 

 Eleverna, inom berättelsekedjan, får själva avgöra bildernas ordning, vil-
ket erbjuder introduktionen som aktivitet en viss grad av individinriktning. 
Den skrivmall som erbjuds utgår från textnormen: början, händelse, slut.  

                                                      
23 bild 27 finns även i 8.1.3 med ett annat analytiskt fokus. 
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Faktatexten introduceras i uppstarten av den kedjan. Faktakedjan, såsom 
berättelsekedjan påbörjas med ett IRE-mönster som inleds med en kontroll-
fråga. Syftet med övningen är att öva handstilen. Textnormen är fyra meningar 
och en rubrik utifrån en bestämd bokstav.  

Diktarbetet startas upp med betoning på att eleverna ska få arbeta utifrån 
sina egna intresseområden. Även denna uppstart inleds med en sluten kon-
trollfråga från läraren till elevgruppen som följs av en nästan lika påtaglig 
kontrollfråga. Därefter introduceras en möjlig skrivmodell som inte är en 
lika normerande struktur som inom berättelsekedjan och inom faktatext-
kedjan. 

Lärarna ger tydliga skrivmallar, vilket i berättelsekedjan t.ex. innebär att 
en berättelse har en början en händelse och ett slut. Eleverna diskuterar om 
berättandet innebär fantasi eller plugg skriva och blir överens om att det är 
att plugg skriva. På liknande sätt vet eleverna att en faktatext är en text med 
fyra meningar och en rubrik som börjar på en särskild bokstav. Elever kan 
även spontant ge exempel på en texttyp i diktkedjan, vilket blir på rim. 

Elevers och lärares tolkningar överensstämmer inte alltid. När läraren 
talar om fantasi i samband med berättelsekedjan har eleverna fokus på 
plugg skriva. Trots att läraren betonar att dikter inte behöver rimma så ger 
elever exempel på dikt med rim.  
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8 Lärargenomgångar och elevers tolkningar 
Detta kapitel tar upp lärargenomgångar. Jag belyser först genomgångar i 
helklass i litteracitetskedjorna. Därefter flyttas uppmärksamheten till elev-
ernas tolkningar av lärargenomgångar. Kapitlet tar sig an frågan: Vad sker 
i interaktionen i genomgångarna och hur tolkar eleverna genomgångarna? 

8.1 Samtalstypen lärargenomgång i helklassituationer 
I detta avsnitt exemplifieras och analyseras genomgångar i respektive litte-
racitetskedja. I kapitel 7 var fokus på inramningar i form av uppstarter, dvs. 
hur litteracitetskedjor påbörjas i helklass. I kapitel 8 tar jag upp en annan 
typ av inramning, nämligen genomgångar som sker efter uppstarten inom 
olika positioner av kedjorna. 

8.1.1 Inom berättelsekedjan: ska det vara fint? 
Exempel 26 äger rum i sekvens 6 av berättelsekedjan (se 6.8). I exemplet 
visas en genomgång som tar upp formella normer för skrivandet. Läraren 
har precis inlett eftermiddagens arbetspass (se 7.2.1) med en återkoppling 
till gårdagens arbete med bilder och berättat att idag fortsätter arbetet. Elev-
erna sitter vid sina bänkar och läraren står framme vid skrivtavlan.  
 

23. Lärare: nu är klockan tio i ett↑ / och att vi har↑ på↑ oss nu 
kanske till / tjugi i två / och att man e lite koncentre-
rad / (rullar ihop höger hand i en framåtriktad rö-
relse med pennan i handen) å verkligen försöker 
göra klart ↑ den här berättelsen (höger hand tecknar 
en cirkel i luften) 

24. Theo: (räcker upp handen och har ögonkontakt med lära-
ren) ska det vara fint? 

25. Lärare:  (nickar och gör en bekräftande handrörelse som svar 
och vänder sig mot tavlan för att skriva) då är det 
också några saker som vi ska tänka på↑ (pennan mot 
tavlan och blicken mot eleverna) 

26. Nikita: (räcker upp handen, får frågan och svarar) punkt 
och stor bokstav 

27. Lärare:  (skriver det på tavlan)  
 punkt↑ och stor bokstav↑ 
 mer↑ (frågar samtidigt som hon skriver)  



156  SARI VUORENPÄÄ   Litteracitet genom interaktion 
 

28. Sara:   (räcker upp handen och får frågan) mellanrum mel-
lan orden 

29. Lärare:  (skriver det på tavlan) mellanrum mellan orden 
30. Patrik: (räcker upp handen och får frågan) tydligt så man 

ser 
31. Lärare:   tydliga / bokstäver då? 
32. Patrik:  aaa 
 /10 sek/ 
33. Noor: (handuppräckning, knäpptyst i gruppen, får ordet) 

inte slarva 
34. Lärare: inte slarva å det gör↑ man ju inte om man skriver 

tydliga bokstäver har punkt och stor bokstav (pekar 
på tavlan på orden) / å ha↑ nu inte bråttom / alltså 
känn er inte stressade↑ 

35. Siri: man skriver det finaste man kan 
36. Lärare: ja men man försöker skriva det finaste man kan / för 

ni har ju liksom själva grunden till berättelsen klar↑ 
för den hittade ni på igår / så ni behöver inte tänka 
jätte jätte jätte mycke så aaa↑ 

37. Hanna: eller stava rätt 
38. Lärare.  försöka stava så rätt man kan / fråga varandra↑ ni 

kommer att sitta i grupperna↑ ta hjälp av varandra↑ 
Exempel 26. Samtal om skriftnormer 

 
Läraren ramar direkt, i yttrande 23, in och tidfäster det skriftliga berättelse-
arbetet: nu är klockan tio i ett och att vi har på oss nu kanske till tjugi i två 
och att man e lite koncentrerad å verkligen försöker göra klart den här be-
rättelsen. Yttrandet startar upp genomgången, som får ett formfokus. Inne-
hållsorden, fint, punkt och stor bokstav, mellanrum mellan orden, tydligt, 
inte slarva, finaste man kan, stava rätt gör detta tydligt. Berättelsens inne-
håll har eleverna, i grupper, hittat på dagen innan. Läraren inleder med att 
markera sin övergripande primärtalarroll genom att ge tidsramen för akti-
viteten, vilket får ses som ett betydande bidrag. 

Här ser vi att uppväxlingen sker i samspel. Läraren sätter igång samtalet 
genom yttrande 23 och Theo följer upp med en fråga, ska det vara fint?, 
som kanske kan spegla skolans litteracitetspraktiker. Frågan om det ska 
vara fint ger en antydan om vad skrivande är för typ av aktivitet, nämligen 
en form av transkription och en övning i handstil. 
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Lärarens yttrande 25, då är det också några saker som vi ska tänka på, 
kan ses som en igångsättare av en listaktivitet, som äger rum från yttrande 
26. Här ser vi hur en praktik kan ge ekon, dvs. vad läraren brukar ta upp 
som viktiga aspekter kan nu eleverna upprepa. Det är inte en öppen fråge-
lista, eftersom läraren påminner om aspekter som eleverna inte tar upp.  
Från yttrande 26 skriver även läraren elevernas svar i ett listformat. Som 
helhet ser vi samtalsmönstret ”vartannat yttrande elever och vartannat lä-
rare”. Eleverna blir som en kollektiv samtalspartner med läraren som mot-
spelare.  

Liststrukturen upprätthålls på flera sätt. I yttrande 25 säger läraren då är 
det också några saker som vi ska tänka på. Nikita som svarar, i yttrande 
26, med punkt och stor bokstav, tolkar att läraren har fokus på formen på 
skrivandet. Läraren håller med i yttrande 27 och skriver det Nikita säger på 
tavlan. Läraren signalerar genom uttrycket mer att svaret inte är fullstän-
digt. När Patrik i yttrande 30 svarar, tydligt så man ser, förtydligar läraren 
i yttrande 31 med att svara, tydliga bokstäver då. 

Liststrukturen fortsätter till yttrande 34 där läraren gör en summering, 
som sätter fokus på vad hon anser är viktigt. Det blir en slutsignal när hon 
återkopplar till tidsramen. Det läraren yttrar i slutet av yttrande 34, ha nu 
inte bråttom alltså känn er inte stressade, är återkommande samtalsinnehåll 
(se även t.ex. 8.1.3). Vad och vem som orsakar stressen är svårt för mig att 
tolka, men det finns inbyggt i skolans samtal med elever i yngre åldrar att 
lärare uppmanar eleverna att inte känna sig stressade. Eleverna ska inte ha 
bråttom samtidigt som läraren har inlett genomgången med att informera 
eleverna om att de har 50 minuter på sig. Detta skulle kunna uttryckas som: 
Skynda lagom, slarva inte men bli klar i tid. 

 Siri återkopplar till att skriva fint i yttrande 35, man skriver det finaste 
man kan, vilket läraren håller med om i efterföljande yttrande. Samtidigt 
påbörjas ett ämnesskifte, från form till innehåll, i yttrande 36 genom att 
hon säger, ja men man försöker skriva det finaste man kan för ni har ju 
liksom själva grunden till berättelsen klar för den hittade ni på igår så ni 
behöver inte tänka jätte jätte jätte mycke så aaa. Återkopplingen från Hanna 
i yttrande 37, eller stava rätt, flyttar åter samtalets fokus till skriftens form-
sida. Hanna lyfter här in en ny skriftnorm och ansluter sig till listformatet.  

Läraren uppmuntrar eleverna till samarbete kring stavning i yttrande 38: 
försöka stava så rätt man kan fråga varandra ni kommer att sitta i grupp-
erna ta hjälp av varandra. Barnen uppmuntras här till att tänka högt och 
att ställa frågor (Gibbons 2006:36).  
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I och med att läraren skriver det eleverna säger på tavlan kodifieras skrift-
normerna. Eleverna är medskapare av en given mall genom att några av 
eleverna minns den lista som brukar upprepas. Detta kan relateras till 
Skoog (2012), som undersöker vilka meningserbjudanden som tas upp i 
litteracitetspraktiker. I Skoogs summering av vilka litteracitetshändelser 
som erbjuds eleverna framträder ett fokus kring kodningsfärdigheter utan 
situationskoppling.  

8.1.2 Inom faktakedjan: å så kommer ni ihåg det här skriva fint 
Denna lärargenomgång, i exempel 27, äger rum inom faktakedjans sekvens 
4 (se 6.8). Läraren lägger den stora linjalen mot tavlan och börjar rita upp 
skrivlinjerna som hon ska skriva på och eleverna ska skriva av i sina skriv-
häften. 

Den konkreta uppväxlingssignalen visas i yttrande 61, när läraren går 
fram till tavlan och lägger på den stora linjalen mot tavlan. En första verbal 
signal om skrivande ges i yttrande 59 när läraren säger: vad brukar ja säga, 
vilket har samma språkliga effekt som i berättelsekedjan 8.1.1 exempel 26 
när läraren säger, då är det också några saker vi ska tänka på. Här efterfrå-
gas en särskild struktur utifrån den litteracitetspraktik som deltagarna har 
anammat.  

Att skriva fint lyfts fram explicit i alla tre klassrummen. Detta torde där-
för vara textpraktiker där eleverna förväntas följa en given textnorm. 

 
59. Lärare:  å↑ så↑ kommer↑ ni↑ ihåg↑ det↑ här skriva fint↑ / vad 

brukar ja säga? 
60. elever:  uppifrån och ner / uppifrån och ner  
61. Lärare:  (går fram till tavlan och lägger på den stora linjalen 

mot tavlan) man skriver alltid bokstäverna uppifrån 
och ner↑ 

  / bra / mer då? (ritar första skrivlinjen) / oj↑ 
  / (suddar det första strecket som blir snett ritar om) 

mer då↑ 
  vad brukar ja säga mer? 
62. Peter:  titta vilket gupp↑ 
63. Lärare:  a (rättar till strecket ytterligare) hur ska man skriva 

bokstäverna säger vi? ska te vara uppe i↑ 
64. Noa:  taket 
65. Lärare:  aa och g då? 
66. Emili:  taket 
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67. Lärare:  lilla g↑  
68. Emili:  källarn↑ 
69. Lärare:  ner i källaren ja↑ bra↑ /5 sek/ mm å då kan man 

tänka sig att den hära / mittlinjen här / där lägger 
man ju själva bokstaven på och sen så kan den gå 
upp eller ner / så e de ju 

Exempel 27. Om att skriva fint inom faktakedjan 
 
Läraren är primärtalare från yttrande 59 och eleverna agerar tillsammans 
sekundärtalare som kollektiv. Vad brukar ja säga, upprepas av läraren i 
slutet på yttrandena 59 och 61 visar att det finns ett givet innehåll och lägger 
upp för en interaktion i listformat. 

Yttrande 62 och inledningen av yttrande 63 är ett inskottspar utanför 
faktatexten, om guppet, men läraren återgår till frågandet efter givna svar i 
del två av yttrande 63: hur ska man skriva bokstäverna säger vi ska te vara 
uppe i, och uttrycker därmed en ifyllnadsfråga, och eleverna svarar följsamt 
taket. 

Läraren initierar i yttrande 67 hur lilla g skrivs. Emili responderar med 
källarn och läraren evaluerar i yttrande 69 med ett ner i källaren ja bra mm. 
Läraren visar eleverna hur bokstäverna ska placeras på linjerna.  

De artefakter som används är linjal, penna, skrivtavla och bilden på ås-
nan som finns på den vita tavlan (bild 29). I elevgruppen finns elever som 
har fullt upp med att producera bokstäver överhuvudtaget, men även elever 
som både läser och skriver med flyt. Alla förväntas dock göra samma upp-
gift på samma utsatta tid. Detta kan innebära att undervisningen blir på en 
för lätt nivå för elever som redan knäckt litteracitetskoden och på en för 
svår nivå för dem som knappt kan forma bokstäver. Detta kan jag se i 
materialet genom att det finns elever som behöver lärarstöd vid skrivandet 
av varje bokstav och andra som skriver av meningarna självständigt och 
snabbt. 

Skriftspråksnormen arbetas fram gemensamt. Eleverna ska skriva fint, 
uppifrån och ner, upp i taket och ner källaren. Detta mönster överensstäm-
mer med berättelsekedjan. När innehållet är färdigdiskuterat flyttas fokus 
till form. 
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Bild 29. Bilden på åsnan 

Bild 30. Faktatexten på skrivtavlan 

Bild 31. Faktatexten i en elevs skrivbok 
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I bild 30 ser vi hur läraren skriver faktatexten på skrivtavlan och i bild 31 
ser vi texten i en elevs skrivbok. Markeringarna under vokalerna i elevens 
bok görs lite längre fram i kedjan, i sekvens 6 (se 6.8). Understrykningar 
visar vilka vokaler just denna elev har hittat själv och kryssen står för lära-
rens hjälp i letandet efter vokaler i texten. Figuren som syns delvis i neder-
kanten av bilden är en slags belöningsfigur som liknar en glad snögubbe. 

8.1.3 Inom diktkedjan: svarar med hel mening 
I lärargenomgången i exempel 28 kan vi följa en uppväxling från inled-
ningen av sekvens 3 (se 6.8) inom diktkedjan, med uppväxling från tal till 
skrift, som läraren initierar, som primärtalare, under dag två med diktarbe-
tet. Dagen innan har läraren och eleverna högläst exempeldikter. 

Exempeldikterna rimmade ibland, men de behöver inte nödvändigtvis 
rimma. De samtalade även om känslor som dikttältet väcker (se 9.1.3). 
Läraren anger nu inledningsvis en tidsram för görandet och betonar att pen-
norna ska läggas undan. Läraren berättar att hon vill ge alla en möjlig skriv-
mall för att avdramatisera formkraven så att eleverna kan fokusera på 
innehållet i sina dikter. Uppväxlingen innebär att läraren i första fasen sät-
ter upp frågelappar, se bild 32, som läses tillsammans. Hela exempel 28 sker 
på finska, som jag har översatt till svenska.  
 

1: Lärare så där↑ nu nu fortsätter↑ vi cirka en halvtimme / med 
vårt tema↑ dikter finns där↑ (tittar mot tankekartan 
på den gröna krittavlan) / och sådär↑ / ja tänkte här 
att vi↑ skulle kunna öva på ett sätt att göra dikt på / 
så att man inte behöver bli stressad och fundera på 
hur ska ja nu skriva dikten även om ja har ett ämne 
/ miska / nu lägger vi undan pennor ↑det sa ja redan 
nyss om det↑ och myrsky kan också lägga pennskri-
net lite vid sidan om så att det inte stör när vi ska 
lyssna lite / och / ja tänkte att↑ ett / ett sätt↑ att skriva 
dikt är att svara på fem frågor / fem frågor↑ / och vi 
gör det tillsammans en gång / första frågan är den 
här / (plockar fram en klargrön pappersremsa med 
text och placerar den på den gröna skrivtavlan) när 
du har valt ett föremål eller ett ämne / vem kan läsa 
vad det står här? / (det står Minkä värinen se on/ vil-
ken färg har den) det här är det allra enklaste sättet 
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att skriva dikt det vill säga mest okomplicerat (hän-
der i luften) lasse 

2. Lasse minkä värinen se on 
3. Lärare: just så det står minkä värinen se on↑ / (sätter upp 

nästa frågeremsa på tavlan under den första frågan) 
sen ska man svara på en sån här fråga / (det står 
Miltä se näyttää/ Vad ser den ut som och läraren 
numrerar, även frågorna med siffrorna 1 och 2 till 
vänster om de gröna lapparna)  

Exempel 28. Ett sätt att skriva dikt 
 

 

Bild 32. Läraren presenterar ett sätt att skriva dikt på, med stöd av fem frågor: 
1.Vilken färg har den?, 2. Vad ser det ut som?, 3. Vad kommer du att tänka på 
genom den?, 4.Vad använder man den till? och 5. Är den lätt eller tung? 

Alla fem frågor presenteras på motsvarande sätt (se bild 32). Läraren tar i 
sitt första yttrande åter igen upp att det kan bli stressigt: ett sätt att göra 
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dikt på så att man inte behöver bli stressad. Jag bedömer inte att den even-
tuella stressen, denna gång, enbart är kopplad till en tidsaspekt utan mer till 
stress för att inte veta hur man kan skriva en dikt.  

Läraren presenterar därefter ett sätt att skriva dikt på, med stöd av en 
skrivmodell med fem frågor. När den sista frågan presenteras i inledningen 
av yttrande 16 i exempel 29, gör läraren även några tillägg som att frågorna 
ska besvaras med hela meningar och att svaren på frågorna inte behöver 
vara i samma ordning för alla. Från yttrande 17 börjar läraren ställa frågor 
till eleverna, vad är detta. Hela exempel 29, med undantag av ett ord, ut-
spelar sig på finska som jag har översatt till svenska.  

 
16. Lärare: mm är den lätt eller tung / och / man säger inte bara 

om den är lätt eller tung utan / svarar↑ med en hel 
mening↑ att / den är /4 sek/ tung som något / den är 
lätt som något / vi skulle kunna göra tillsammans en 
övning↑ / ja tar ett sånt papper / eeh (pekar på frå-
gorna) när man har svarat på frågorna / på sitt egna 
papper / så kan man efter det sätta sakerna i en an-
nan ordning (visar med handen en rörelse uppifrån 
och ner) man behöver inte ha just den ordningen (pe-
kar på frågorna) att man först säger färgen och hur 
den ser ut / utan du kan sätta dom helt enligt tycke 
och smak (visar en växelrörelse med båda händerna) 
egen ordning på nytt sakerna / har ni förstått? 

   […] 
17. Lärare: (sätter upp ett stort pappersark på tavlan, fäster med 

magneter över mindmap och annat som står där) 
vad är detta vad är detta (håller upp en sten i handen 
och visar barnen) sani 

18. Sani: sten 
19. Lärare: ja det är en sten↑ jo det är en målad sten nu men vi 

låtsas att den är sådan här mm / och om ja nu rubri-
cerar (letar efter något) ja nu har ja allt försvunnet / 
om vi nu bestämmer att ja tog den här↑ så att det 
inte går massa tid vi hade kunnat välja vad som helst 
men ja tog denna sten vid fönstret vi kan skriva om 
till exempel stenen / hmm / dikt (börjar skriva på det 
vita arket men pennan fungerar inte, byter penna) / 
ja rubricerar så klart detta kallar man för rubrik här 
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uppe↑ (skriver KIVI/STEN) detta är rubriken (och 
gör ett vågformat streck under) devillsäga rubrik (på 
svenska) nå↑ om ja nu svarar på den första frågan↑ 
vad ska ja skriva då? (tittar mot tavlan) vilken färg 
har den? (visar stenen) om vi tänker på den helt ur-
sprungliga färgen på stenen (visar runt) / vilken färg 
har den maria? 

20. Maria: grå 
21. Lärare: okej↑ då skulle ja kunna skriva att / (vänder på den 

översta gröna pappersremsan och skriver på baksi-
dan) den är grå med en hel mening vi övar även på 
att skriva meningar stor↑ bokstav i början den är  
grå punkt / (visar upp stenen igen) nå / hur tycker ni 
den här stenen ser ut? om ja vänder på den lite (vri-
der runt åt olika håll) detta kan vara lite vilseledande 
då den var en sån här / hur ser den ut enligt er? / (går 
runt och visar i klassrummet) vad kommer ni att 
tänka på av genom denna? / tänk inte på nyckelpi-
gan SKRATTAR (stenen har nyckelpigemönster på-
målat) hur ser den ut? man kan säga att den är som 
(viftar runt med handen) /vad?  

Exempel 29. Man svarar med en hel mening  
 

Från yttrande 17 tar även detta samtal ett särskilt samtalsmönstret, nämli-
gen i IRE-strukturen:  
 

17. Lärare vad är detta vad är detta sani 
18. Sani sten 
19. Lärare: ja det är en sten 
 

Eleverna svarar endast med korta yttranden, vilket innebär att elevsvaren 
blir som en lista av ord, sten, grått osv. Om vi jämför med frågor läraren 
ställer i exempel 27 i 8.1.2 inom faktakedjan, i dessa yttranden: 

 
67. Lärare:   lilla ge    (I) 
68. Emili: källarn   (R) 
69. Lärare:  ner i källaren ja bra mm  (E) 
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Vi kan se både likheter och skillnader. Elevernas yttranden är lika, de ut-
trycker endast korta yttranden med ett ord i taget, men lärarens inlägg är 
mer utbyggda i diktkedjan. Att läraren inte använder yttranden som inne-
håller enstaka ord gör att IRE-mönstret blir mer inlindat, men samma mön-
ster görs synligt i utdraget från exempel 29. Läraren bygger ut sina egna 
resonemang, men ställer därefter frågor där det bara finns ett svar och elev-
en varken kan eller uppmanas att utveckla det hela. En sten är en sten och 
grått är grått. Detta visar att IRE-strukturer kan paketeras på olika sätt, 
men det gemensamma här är att frågorna blir av typen med endast ett möj-
ligt rätt svar. Detta ger inte eleverna möjlighet att använda språket utvidgat 
och går stick i stäv med att läraren inleder med att säga i yttrande 16: och 
man säger inte bara om den är lätt eller tung utan svarar med en hel mening 
att den är tung som något den är lätt som något.  

Som exempel 30 belyser blir elevernas svar allt kortare, men läraren ut-
vecklar svaren till hela meningar. När Niika i yttrande 24 säger fyrkant ger 
läraren i yttrande 25 responsen du tycker att den är som är en fyrkant. 
Elevsvaren blir sammantagna till en lista. 

De flesta eleverna svarar på finska som jag har översatt till svenska, med 
undantag av Paula i yttrande 28.  

 
24. Niika: neliö↑ (fyrkant) 
25. Lärare: se on sinusta kuin neliö↑(du tycker att den är som en 

fyrkant) tuleeko jollekkin muuta mieleen sasha? (dy-
ker det upp något annt hos någon sasha?) 

26. Sasha: muovailu muovaliluvaha 
 (modellera) 
27. Lärare: se on kuin muovailuvaha mmhm okei↑ (det är som 

modellera mmhm okej↑) 
28. Paula: nyckelpiga / den är målad 
29. Lärare: jo se on se nyckelpiga se varmaan johti se ajatus 

sinne (aa det är den där nyckelpigan (målad på ste-
nen) den ledde säkerligen den där tanken dit) 

30. Mika: se näyttää niinkuin nenä (den ser ut som näsa) 
31. Lärare: se on kuin nenä SKRATT okei (det är som en näsa 

SKRATT okej) 
Exempel 30. Liststrukturen i elevsvaren börjar ta form  
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Varje mening som skrivs förhandlas därefter fram genom omröstningar 
enligt frågestrukturen i bild 32. Läraren och assistenten fungerar som sek-
reterare och rösträknare. Detta är ett exempel på hur demokrati tillämpas i 
skolan. Det är tillsynes traditionella deltagarroller och mönster, läraren frå-
gar och eleverna svarar. Läraren inleder som primärtalare och introducerar 
ämnet, eller återintroducerar diktarbetet i en ny fas. En typ av listmönster 
upprepas även här när läraren ställer fem frågor som skrivs på gröna pappers-
remsor som fästs på tavlan.  

På detta sätt upprepas alla de fem frågorna läraren fäster på tavlan, en 
skolinteraktion där eleverna aktiveras. I nästa fas när läraren visar en sten 
svarar eleverna med enstaka ord, vilket åter pekar på en av skolans vanliga 
listformer i interaktion och hur talad interaktion i skolan inte kräver svar 
med hela meningar.  

Artefakterna är pennor, krittavlan och gröna textremsor som läraren fäs-
ter på tavlan. I denna uppväxling ska pennorna läggas undan inledningsvis, 
se exempel 28. Uppväxlingen till skrift sker genom gemensamt skrivande. 
Det är eleverna som bestämmer hur innehållet i texten ska formuleras uti-
från ett givet föremål, här en sten, som de skriver dikten om.  

Att nästa elev säger att det ser ut som modellera eller exempelvis en näsa 
bekräftas av läraren och det enda som läraren värjer sig mot i elevernas 
tankar är när de associerar till nyckelpigan som är målad på stenen. 

Även i diktkedjan finns ett moment som i hög grad påminner om skriva-
fint- och korrektnormen. Jag har gulmarkerat allt i exempel 31 som handlar 
om skrivafintnormen. Läraren säger detta på finska i dikttältet och jag har 
översatt till svenska.  

 
44. Lärare: eeh idag sen alldeles strax↑ ska vi gå tillbaka till 

klassrummet och sen börjar vi skriva↑ och nu är det 
så att när vi gör en dikt så gör vi även på finska att 
det blir även helt rätt skrivet så när ni har skrivit 
först / på papper / så rättar ja denna gång felen↑ och 
så ser vi till att alla dubbelkonsonanter och voka-
lerna är på rätta platser och sen skriver vi även rent 
det / betyder att vi skriver från det pappret till datorn 
skriver rent ↑ och imorgon gör tvåorna det före 12 
med mara datatimme i stora skolan↑ då skriver ni 
rent den / sen tittar vi när treorna kan skriva rent / 
men nu vill ja att denna gång ord ska skrivas helt 
rätt / för man vet inte alltid hur dikter kan och måste 
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användas / man vet aldrig hur de kan användas / så 
denna gång / i era egna berättelser har ni fått ha fel i 
ord men nu när vi skriver en officiell text eller dikt 
så gör vi den helt rätt och det här är lite processkri-
vande att många gånger gör vi samma sak tills att 
den är i helt rätt form  

Exempel 31. Skrivafint- och korrektnormen verbaliseras24 
 
När det kommer till diktkedjan kommer inte ”skriva fint” ordagrant som 
”skriva fint” utan där tas det istället upp som att skriva rätt, men innehålls-
mässigt visar det sig ligga nära ”skrivafint”-konstruktionen. Orden som an-
vänds är skriva rätt, skriva rent, skriva helt rätt och detta med betoning på 
mottagaren. 

8.1.4 Sammanfattning 
Alla tre litteracitetskedjorna börjar i vad-samtal, om innehållet, med den 
skillnaden att de håller sig till den aspekten olika länge. Samtalen skiftar till 
fokus på form när skrivandet börjar, vilket också sker i olika faser i ked-
jorna. 

Alla tre genomgångarna med inramning följer en liststruktur alternativt 
att samtalet som helhet inte blir en lista utan att elevernas svar består av 
korta yttranden med ett ord i taget, varigenom elevsvaren bildar en list-
struktur.  

En intressant aspekt är hur lärarens initiativ sätter igång liststrukturen i 
interaktionerna. Dessa exempel belyser att följande frågekonstruktioner har 
en tendens att få dialogen att fortsätta i listformat:  

• Då är det några saker som vi ska tänka på  

• Mer  

• Vad brukar jag säga  

• Vad brukar jag säga mer  

                                                      
24 Det gulmarkerade är: helt rätt skrivet, så rättar ja, sen skriver vi även rent det 
betyder att vi skriver från pappret till datorn skriver rent, då skriver ni rent den, 
ord ska skrivas helt rätt, nu när ni skriver en officiell text, i helt rätt form. 
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• Hur ska man skriva bokstäver säger vi ska t vara uppe i  

• Frågelappar som läraren klistrar på tavlan i listformat  

• Läraren ställer frågor som eleverna enkelt kan svara på genom en-
staka ord: sten, grå, en fyrkant, modellera osv. 

Lärarna avslutar genomgångar i listformat med en variation av avslutnings-
signaler, varav några är distinkta och återkommande så som:  

• nu, följt av vad som ska hända vidare 

• vi stoppar där 

• här börjar vi  

• okej 

Denna typ av lärarinitiativ ger upphov till samtalsmönster som startas upp 
med särskilda frågor och avslutas med specifika avslutningssignaler. Kän-
netecknande för listinitiativ är att läraren efterfrågar fler saker eller frågar 
hur något brukar vara. När listorna avslutas är några avslutningssignalord 
mer tydliga än andra och inkluderar ord som exempelvis nu, stoppar, börjar 
och okej. 

Vi möter klassrum där lärare ger bestämda ramar. En stark inramning 
kan gynna elever att förstå uppgiften och kunna följa instruktionen. Till 
synes öppna frågor, för en utomstående, genererar i skolan ofta bundna, 
förbestämda, svar.  

Det tycks finnas en form av osynligt kontrakt om vad t.ex. skriva fint 
innebär i skolan. Att skriva fint, en skriftspråksnorm, inrymmer, i ett elev-
perspektiv, en hel textpraktik som läraren förmedlar. Uttrycket att skriva 
fint förekommer i alla tre litteracitetskedjornas interaktion och tycks vara 
ett skoltypiskt sätt att uttrycka sig kring skrivandet. Med detta växer en bild 
fram att innehållsgenereringen generellt är oproblematisk inom skollittera-
citet, när innehållet (vadfrågan) är avklarat så flyttas fokus till formen. 

8.2 Elevernas tolkning av lärargenomgångar 
Exemplen i detta avsnitt är från berättelsekedjan och visar hur elevernas 
tolkningar av genomgångar kan variera från korta överenskommelser till 
längre förhandlingar. I den första aktiviteten, i 8.2.1, ges eleverna utrymme 
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till att i grupp tillsammans diskutera uppgiften. I 8.2.2 tolkar eleverna vad 
flyt i muntligt berättande innebär för dem. I 8.2.3 möter vi eleven Anna som 
signalerar att hon inte är så bra på grupparbete.  

8.2.1 Inom berättelsekedjan: vi skriver samma sak 
I exempel 32 från början av sekvens 7 (se 6.8) förbereder Tomas, Anna och 
Patrik i grupp det gemensamma skrivandet utifrån sex tecknade bilder (se 
bild 23 i 7.1.1) som de stående, vid ett stort bord, sorterar tillsammans i 
samma ordning som de var överens om dagen innan. (Exemplet presentera-
des redan en första gång i 5.2.3) 
 

8. Patrik: vi säger så här / du↑ (pekar med hela handen mot 
Anna) börjar berätta / å sen så skriver vi det som du 
säger↑ (pekar på bilderna med blyertspennan) hela 
tiden okej? 

9. Anna: så (lägger klart bilderna) aaa 
10. Tomas:  vi skriver samma sak (Anna och Patrik sätter sig) 
11. Patrik: jaa↑ 

Exempel 32. Vi skriver samma sak 
 
Här sker ett strategiskt beslut och en social överenskommelse om att skriva 
samma sak, inför uppväxlandet till skriftspråket. Anna får här ett mandat 
av sina klasskamrater Tomas och Patrik som hon behöver förvalta. Över-
enskommelsen med läraren om att Anna ska backa lite och lyssna in (se 
8.2.3) och det nya mandatet från klasskamraterna är komplext att förena. 
Att några elever inom smågruppsarbete kan bli kommunikationscentrum 
och andra kan lämnas i periferin, är något som Cohen och Lotan (1997) 
uppmärksammat (se 3.1.1) och lyft fram som ett undervisningsmässigt di-
lemma. Anna är den elev som har svenska som modersmål inom smågrup-
pen och enligt Cohen och Lotans resonemang, om kompetens och status, 
kan det vara en bidragande orsak till att hon här väljs ut till kommunikations-
centrum. 

Patrik inleder här som primärtalare, med ett nytt bidrag till samtalet, ge-
nom initiativet i yttrande 8: vi säger så här du börjar berätta å sen så skriver 
vi det som du säger hela tiden okej? Patriks inledande yttrande 8, skulle 
Anna teoretiskt sett kunna svara nej på. Okej-avslutet gör att det skulle 
kräva en hel del interaktionellt arbete för att avböja förslaget som Patrik 
presenterar. I yttrande 11 ger han bort den övergripande primärtalarrollen 
till Anna. 
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Artefakterna, bildserien, har en central roll. Att Anna sorterar klart bil-
derna i den ordningen som eleverna har kommit överens om dagen innan 
ingår i den sociala överenskommelsen och styr innehållet i berättelsen. Anna 
blir här garant för att skriftnormen tillämpas korrekt inom gruppens skriv-
arbete, en roll som hon har med sig genom hela grupparbetsprocessen.  

Tomas och Patrik behandlar Anna som den kunniga språkbrukaren och 
erbjuder henne möjligheten att positionera sig som den mer kunniga i denna 
aktivitet (jfr Jansson 2008:163). Anna får en kontrollerande funktion på så 
sätt att hon har god inblick i om pojkarna stavar rätt, sätter skiljetecken på 
rätt plats osv.  

8.2.2 Inom berättelsekedjan: vi berättar jättemjukt 
I exempel 33, från sekvens 2 (se 6.8), diskuterar gruppen hur man kan be-
rätta med flyt, vad Patrik inledningsvis kallar för att berätta mjukt. Fem av 
sex tecknade bilder ligger i ordning på bordet, den sjätte bilden håller To-
mas på och finklipper kanterna på. Anna erbjuder sig att hjälpa till med 
klippandet, men Tomas svarar: ja vill klippa mina du har klippit allting. 
 

271. Patrik:  okej↑ nu berättar vi de jättemjukt↑ (tar sina två bil-
der från bordet) aså / du fattar vad ja menar med 
mjukt (riktat mot Anna då Tomas är helt fokuserad 
på klippandet för stunden) 

272. Anna:  SKRATTAR (högt och ler stort) näääh (skakar på 
huvudet) 

273. Patrik:  alltså typ / vi säger den hela tiden såhär (nickar) och 
inte typ att vi ska stoppa / sen sen sen sen sen / vi ska 
inte säga såhär / utan vi ska bara gå rakt (visar en 
rak handrörelse) fattaru↑ 

274. Anna:  (svarar med en rak handrörelse med en ljudeffekt) 
diiijoo  

 (hon ställer sig upp och visar med hela kroppen att 
hon går)  

  ja går rakt 
275. Patrik:  (tar tag i Annas arm) näää sätt dej 
276. Anna:  (ler med hela ansiktet) 
277. Patrik: sjunger rakt nää nää inte sjunger / läser rakt 
278. Anna:  SKRATTAR 
279. Patrik:  okej tomas↑ är du redo? du börjar↑ säg när du klip-

per / 
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 läser rakt 
280. Tomas:  vad roligt de med de? 
281. Patrik:     läser rakt 
 (SKRATT i bakgrunden) 
282. Tomas:  SKRATTAR (riktar blicken mot andra som skrattar) 
283. Anna:  ja vet vad du menar ja vet vad du menar 

Exempel 33. Vi berättar mjukt och rakt 
 
Eleverna visar hur ett ömsesidigt intresse med gemensamma ansträngningar 
kan utvecklas genom en elevdialog i ett smågruppssamtal. Det är Patrik som 
i yttrande 271 inför temat att berätta jättemjukt. Han är mån om att få sina 
gruppkamrater att förstå vad berätta mjukt innefattar och varför det är vik-
tigt inför den muntliga presentationen av bilderna. Patrik växlar till begrep-
pet rakt i yttrande 273, vilket Anna också anammar i yttrande 274. Att 
berätta mjukt och rakt handlar om att berätta utan omstarter och tvekljud. 

 Patrik ger sig inte utan fortsätter att förklara på flera varierande sätt och 
nu tar både Anna och Patrik stöd av multimodalitet genom tal, kropp och 
materiell omgivning simultant så att modaliteterna hänger ihop och sam-
verkar. Samtalsmönstret utgår hela tiden från att Patrik är primärtalare 
inom detta samtalsämne. Han håller igång samtalet och bestämmer rikt-
ningen och frågar om de andra förstår exempelvis genom att säga fattaru i 
slutet av yttrande 273. 

Även om jag, som observatör, kan ana ett visst inslag av ”showande” i 
detta exempel, med ljudeffekter, skratt kroppsspråk, ser jag allvaret i att 
eleverna vill göra en bra muntlig presentation. Det lekfulla inslaget, med 
viss observationseffekt, förtar inte den allvarliga ambitionen att göra bra 
ifrån sig.  

Patrik återkommer till att berätta med flyt, genom en liten påminnelse, 
även i exempel 34 precis innan gruppen tillsammans ska presentera den 
muntliga berättelsen. 

 
335. Patrik: vänta nu↑ vänta↑ ett tips om vaheterde / tänk / tänk 

dej att det är så här↑ nä hallå (söker Annas upp-
märksamhet genom att nudda hennes arm, Anna sit-
ter och har blicken mot Tomas klippande, Anna 
vänder sig om och tittar mot Patrik) att vi ska säga 
det lite bättre utan att hela tiden ba / äääm ääm / 
okej↑ du fattar va ja menar? igen↑ okej rakt 

Exempel 34. Vi ska säga det lite bättre 
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Patrik betonar åter att flyt är en viktig komponent. Han använder sig slut-
ligen av förebilder utanför klassrummet för att förtydliga och förstärka hans 
egen föreställning av vad flyt innebär när han säger: okej tomas kör kör kör 
mjuuukt som att det är tv-sändning för barn nu barnkanalen. Vad gäller 
Patriks inledande yttrande där även ett tips ingår, återkommer jag till just 
tipsanvändandet i 8.2.4. 

8.2.3 Jag är inte bra på att jobba i grupp 
Exempel 35 äger rum när läraren under morgonsamlingen har en helklass-
genomgång om dagens olika arbetspass. Den vita skrivtavlan är belyst och 
det övriga klassrummet är fortfarande nedsläckt. Det är en till både form 
och innehåll vanlig morgongenomgång inom samtliga tre elevgrupper där 
läraren precis har sagt god morgon till hela gruppen och barnen har svarat 
”i kör” tillbaka, vilket läraren replikerade med att fråga är allt väl och bar-
nen svarade jaa. Läraren står vid tavlan och presenterar dagens innehåll, 
varav berättelsearbetet är en programpunkt. Exempel 35 äger alltså rum 
före sekvens 1 av berättelsekedjan. Från yttrande 7 börjar den dialog jag 
avser att analysera och följa. (Det som föregår det första yttrandet i exempel 
35, har analyserats utifrån tidsaspekten i skolan i 6.9.)  
 

7. Anna:  (pratar tyst) ja är inte bra på att jobba i grupp / alla 
säger att ja bestämmer för mycket 

8. Lärare:  nu hörde inte ja vad du sa↑ 
9. Anna: ja är inte bra på att jobba i grupp för att alla säger 

att ja bestämmer för mycket 
10. Lärare:  okej vad behöver du tänka på då rå↑ om dom andra 

säger att du bestämmer för mycket?  
11. Anna:  (blundar och lyfter på axlarna) 
12. Lärare:  vad behöver du tänka på då 
13. Anna:  (lyfter åter på axlarna) 
14. Lärare:  du vet inte 
15. Anna:  (skakar på huvudet) 
16. Lärare:  eee / vill du att ja ska komma till den gruppen du 

jobbar i lite?  
17. Anna:  (skakar på huvudet) 
18. Lärare:  du kanske behöver backa då lite↑ / anna och liksom 

lyssna på vad dom andra har att säga↑ säger ja som 
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ett tips↑ vi kan prata mer om det / när vi ska jobba 
med det här 

Exempel 35. Oskrivna skolregler 
 
I yttrande 7 initierar Anna ett projekt som är svårdefinierat. Möjligtvis vill 
hon ha hjälp med att grupparbeta eller så vill hon arbeta själv då hon upp-
lever grupparbete som svårt. Läraren väljer den första tolkningen och foku-
serar fram till yttrande 18 helt på samtalet med Anna, och det råder total 
tystnad i klassen i övrigt, vilket ger Anna och läraren möjlighet till detta 
samtal i helklass.  

Läraren introducerar ett litteracitetsarbete eleverna ska genomföra och 
Anna för in samtalet på de institutionella reglerna som råder kring arbete i 
skolan. I skolan synliggörs regler såväl på väggarna som i interaktioner. 
Vissa regler är mer oskrivna, det senare gäller t.ex. att arbeta i grupp.  

Anna uttrycker, i yttrande 7 och 9, sin ståndpunkt om hur grupparbeten 
brukar utveckla sig utifrån vad de andra säger till henne. Anna visar sitt med-
vetande om den skolnorm som råder, att man inte får bestämma för mycket.  

Anna uttrycker sin oro inför grupparbetet och läraren föreslår ett nytt 
förhållningssätt. I yttrande 10 ställer läraren följande frågor till Anna: okej 
vad behöver du tänka på då rå om dom andra säger att du bestämmer för 
mycket, och i yttrande 12 frågar läraren, vad behöver du tänka på då. Lä-
raren får inte igång dialogen verbalt med Anna. Läraren stöttar Anna verbalt 
genom att formulera ett tips i yttrande 18, du kanske behöver backa då lite 
anna och liksom lyssna på vad dom andra har att säga säger ja som ett tips 
vi kan prata mer om det när vi ska jobba med det här.  

I filmen och när jag observerade syns det att interaktionen mellan läraren 
och Anna består av mer än det talade ordet, detta har jag försökt återge i 
transkriptionen. Efter att Anna har signalerat att hon behöver hjälp med en 
hjälpsökande handling, kommunicerar hon enbart kroppsligt, och samför-
stånd nås trots avsaknaden av verbala ord. Annas uppbackningar är tysta, 
men hon använder sitt kroppsspråk. Här kan vi se att viljan till förståelse 
mellan de samtalande är hög och samtalet är ett samarbete trots den ena 
partens verbala tystnad. Tystnad kan ta olika skepnad i samtal (se t.ex. 
Adelmann 2002).  

Empirin innefattar ett videomaterial som fångar mer än det verbala talet 
och ger tystnaden en annan betydelse än om vi endast skulle höra lärar-
monologen när eleven blundar, lyfter på axlarna och skakar på huvudet. 
Med hjälp av videoupptagningen kan man se att det icke verbala är en marke-
rad del av interaktionen. Genom kroppsspråksanvändandet som pågår här blir 
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inte samtalet som helhet tyst, utan exempelvis fungerar turtagningen utan 
problem och läraren pratar på. Kroppsspråket fungerar här som relevanta 
yttranden i dialogen. 

 Att Anna svarar med kroppen, och inte verbalt, kan möjligen tolkas som 
ett tecken på att detta är svårt och problematiskt för henne att tala om, 
särskilt inför hela klassen. 

Avslutningsvis uppmuntrar läraren genom ett tips, i yttrande 18, Anna 
att backa lite och lyssna på vad de andra säger, vilket innebär en mer aktiv 
ansats med ett, vad det visar sig senare i dialogerna, signifikant talarbidrag, 
i form av att hon uttrycker sin ståndpunkt, till den fortsatta litteracitetsked-
jan. En utvidgad tolkning av lärarsvaret ovan skulle kunna vara att samför-
stånd inte uppnås genom att läraren uttrycker vi kan prata mer om det, och 
att det signalerar att samtalet behöver fortsätta.  

8.2.4 Får ja ge ett tips? 
Nu befinner vi oss i början av berättelsekedjans sekvens 2 (se 6.8), när elev-
erna genomför samtalsuppgiften. Anna har precis innan detta samtalsexem-
pel börjat klippa ut bilderna (se bild 23) från ett A4-ark och när bilderna är 
urklippta fångar och återanvänder (se 2:6 om remedieringar) Anna lärarens 
båda dimensioner från 8.2.3 (både språkligt och genom sitt förhållnings-
sätt), vilket lyfts fram i exempel 36. Patrik har precis innan föreslagit: vänta 
vi gör så här för att man ska inte veta vilken man tar stäng dina ögon, vilket 
Anna replikerade med: du ska också stänga. Varefter Anna inleder med ytt-
rande 135 i exempel 36. 

 
135. Anna: får ja ge ett tips? a / vilken / tomas / ja frågar dej↑ 
  / vilken skulle du vilja ha? 
136. Tomas:  den / aså ska jag? (pekar svepande över bilderna) 
137. Patrik:  bara två alltså en av dom (pekar på bilderna) 
138. Anna: nej aså du kan säga / till exempel den å den (Anna 

pekar på möjligheten att välja bilder som inte är 
klippta i par) 

139. Patrik:  mm aa exakt 
139. Tomas: den (pekar på en bild) 
140. Patrik:  och 
141. Tomas:  sen / den (pekar på nästa bild, två bilder som inte 

hänger ihop som färdigklippta par) 
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142. Anna:  okej↑ ska ja klippa ut dom åt dej? 
143. Tomas:  ah 

Exempel 36. Får ja ge ett tips 
 
I exempel 36 kan vi se vilken betydelse Annas återanvändning av lärar-
instruktionen kommer att få för samtalet och för samspelet i gruppen, ge-
nom kombinationen att backa lite och ta hjälp av den språkliga tipsinledaren. 
I detta skede av litteracitetskedjan har ännu inte Patrik föreslagit att Anna 
ska vara huvudansvarig, det kommer först i sekvensens nummer 7 (se 6.8).  

Här har samtalet fortfarande fokus på artefakterna, bilderna, så att varje 
gruppmedlem får två var. Anna inleder exempel 36 med att återanvända 
lärarens tips till Anna och frågar Tomas i yttrande 135 om hon får ge ett 
tips. Tomas frågar som sekundärtalare om ett klargörande i yttrande 136, 
aså ska jag, vilket Patrik svarar på och Anna utvecklar.   

Anna förtydligar sin idé ytterligare i yttrande 138 genom att hon säger 
nej aså du kan säga till exempel den å den, och i yttrande 142 synliggörs det 
nya förhållningssättet om möjligt ännu distinktare genom frågan, okej ska 
ja klippa ut dom åt dej. 

Annas fråga får ja ge ett tips kan ses som ett sofistikerat primärtalarinlägg 
och hon argumenterar för sin sak på ett mer indirekt sätt än tidigare. Att 
den nya strategin fungerar bekräftar Anna själv lite längre fram i samtalet 
när hon låtit sina gruppkamrater välja bilder före henne och hon säger, neej 
ja trodde för varje gång ja brukar få välja så brukar antingen såhär så skri-
ker nån eller sådär därför tog ja sist. Anna ger här sin bild av problematiken 
och visar hur hon i sitt val av aktivitet löser problemet och tar kommandot 
över situationen. Anna signalerar inte att det är hon som äger problemet, 
men att andra skriker om hon tar först. Anna fortsätter att vara primär-
talare men med ett nytt förhållningssätt som hon själv beskriver ger mindre 
skrikande gruppkamrater.  

Anna använder sig även av lite extra artighetsrepliker så som tydliga var-
sågod när hon sträcker fram bilderna till gruppkamraterna, vilket ytterli-
gare bäddar för fortsatt gott samarbete. Detta som helhet belyser att Anna 
använder flera resurser i samtalet och hon gör en egen tolkning av vad backa 
lite kan betyda.  

Lärarens förslag till Anna pekar på att samtalet ovan är ett exempel på 
hur de två perspektiven skolskrivandet och sociala normer samspelar, vilket 
även kan uttryckas som att detta är exempel på hur skolans dubbla uppdrag 
att lära och fostra görs. Eleven här anammar inte bara den institutionella 
normen utan även ordet tips som hon sedan använder som samtalsinledare 
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på ett varierat sätt. Detta kan benämnas som återanvändning, hur läraren 
gör och vad eleven tar upp. Anna tar fasta på hur läraren gör för att styra 
samtalet när hon ger ett tips. Det blir ett återkommande samtalsmönster för 
Anna, som med hjälp av denna fråga avväpnar sina gruppkamrater som 
därmed släpper in hennes tankar på ett för Anna smidigt sätt. 

 I exempel 37 förflyttar sig samtalsinnehållet till sekvens 7 när eleverna 
skriver berättelsen tillsamman, och hur de ska beskriva innehållet inom re-
spektive bild.  

 
438. Anna:  få få få får ja ja ge ett tips? 
439. Tomas:  aa 
440. Anna: sedan hände det en olycka att pappa moll vad heter 

det ramla 
441. Tomas:  aså kom igen man ska inte göra meningen så här ↑ 

(visar en lång och snabb rörelse framåt med höger 
hand) bara för att en bild (pekar på bilden) man ska 
göra meningen så här (visar ett litet utrymme mellan 
tumme och pekfinger)  

Exempel 37. Får ja ge ett tips igen 
 
Anna föreslår i yttrande 440: Sedan hände det en olycka att pappa moll vad 
heter det ramla. Detta möter dock motstånd från Tomas i egenskap av se-
kundärtalare när det kommer till den språkliga aspekten och längden på 
meningen, i yttrande 441. Motståndet som Tomas uttrycker kan vara ett 
tecken på ett pågående spel om makt och status, vilket även Gröning (2006) 
uppmärksammar och att andraspråkstalare, i detta fall Tomas, kan bemöta 
det på olika sätt. 

8.2.5 Skriftnormer aktualiseras  
Exempel 38−42 belyser hur olika elever tar initiativ till att lyfta fram form-
aspekter och hur interaktionen skiftar mellan form och innehåll. I exempel 
38 är eleverna Anna, Patrik och Tomas mitt i en diskussion om huruvida 
pappa Moll halkar ner i vattnet eller i havet när de på varsitt papper paral-
lellt ska skriva ordet sedan, och Anna i yttrande 458 tar upp skriftspråks-
normen med stor bokstav i början av meningar. Patrik visar att han vet att 
Anna är ute efter att påminna om stora s, vilket syns i hans yttrande 459. 
 

458. Anna:  å sen / å sen / å vänta vänta å vänta sss (börjar skriva något) 
459. Patrik:  stora ess↑ (suddar) 
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460. Anna:  ja (tittar mot Patrik) 
461. Tomas:  wips ja ja gjorde det precis 
462. Patrik:  hou hou vänta kommer skriva super stor ess / vänta 
463. Tomas: ååh (pekar på Annas text) kolla hur stort hon skriver nu 
464. Anna:  ja↑ (ler stort mot Patrik)  

Exempel 38. Diskussion om skriftspråksnormer 
 
Anna representerar skriftnormen med stöd av yttrande 463 från Tomas, 
kolla hur stort hon skriver nu. Här ser vi exempel på hur det språkliga stö-
det inom smågruppsarbete kommer omedelbart, i likhet med Grönings re-
sultat (2006), när aspekten, som t.ex. fel storlek på bokstav, uppdagas. När 
eleverna diskuterat klart hur stor bokstaven s ska vara i början av en mening 
vidgas samtalet under skrivandet, i exempel 39, från att texta till en önskan 
från Tomas att Anna lär honom skrivstil, som Patrik kallar för mjukstil.  

 
465. Tomas:  kan du lära mej skriva skrivstil? 
466. Anna:  oj↑ (tittar mot Tomas) läs skrivstilssböcker↑ 
467. Patrik:  hallå vänta ↑ vi ska lära er där han skriver mjukstil 
468. Anna:  (tittar mot Patrik) SKRATTAR  
467. Patrik:  på riktig mjukstil de e så här (lyfter upp pennan i 

luften och visar en liten rörelse)  
468. Tomas:  (samtidigt tal som Patrik ovan) skrivstil är så här 

man ska inte hålla pennan såhär man ska inte 
 hålla riktigt såhär (visar med handen) hålla lite såhär 

mjukstil (Anna tittar noggrant) skrivstil ska skriva 
storstil (tittar mot Anna) inte såhär böjd fattaru inte 
såhär ja ska lära dej skriva stor store bokstäver 

469. Patrik:  nej tack vi vill inte ha dom SKRATTAR 
Exempel 39. Skrivstil som mjukstil 
 
Patrik avbryter Tomas, vid yttrande 469, och för därefter tillbaka samtalet 
till den ursprungliga aspekten, dvs. innehållet i bildserien. Analysen visar 
att det inte är ett ämnesbyte utan mer en tillfällig breddning av aspekter 
inom samma ämne. Eleverna hjälps åt med att återgå till det pågående sam-
talsämnet. När Patrik sätter stopp för handstilsdiskussionen i slutet av ex-
empel 39 genom yttrande 469 tar Tomas initiativ till att samtalet åter ham-
nar på ”rätt spår”. 
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Från yttrande 474 i exempel 40 är samtalet tillbaka till innehållsaspekter 
relaterade till bildserien. Eleverna är disciplinerade och även om vissa sam-
talsaspekter breddas tappar de inte fokus på vad de är ålagda att arbeta 
med. Även här fortsätter samtalet kring språknormer och vad en accentmar-
kering i skrift betyder för uttalet. 

 
474. Tomas:  sedan halkar pappa 
475. Patrik:  sedan halkar papá (visar även betoningen med han-

den: stängd till öppen näve med fingrarna uppåt) 
476. Tomas:  papá då↑ ja blir gal  
477. gruppen: (skriver tillsammans) s e d a n  h a l k a r  p a p á     

m o l l  n e r  i  v a t t n e t 
Exempel 40. Innehållsaspekter relaterade till bildserien 
 
Eleverna turas om att lyfta in olika skriftspråksaspekter som i exempel 41, 
när Tomas frågar om Anna gjorde ett kommatecken. 

 
479. Anna:  vänta få se när han väl var där nere så (fortsätter 

ivrigt och pekar på bilderna)  
480. Tomas:  gjorde du komma? 
481. Anna:  aaa 
482. Tomas:  okej 

Exempel 41. Gjorde du komma 
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Bild 33. Ordlistan till berättelsekedjan 

Anna för berättelsen vidare i exempel 42 genom att visa en bild och säga ett 
ord från ordlistan, se bild 33. 

 
490. Anna: Vad heter det å sedan när han väl var där nere så såg 

han ett jättefint (visar på bilden)  
491. Patrik:  (harklar sig)  
492. Anna:  stim 
493. Patrik:  stim stim skrim (pekar mot ordlistan och ler mot ka-

meran) 
494. Tomas:  ja måste dricka (reser på sig) 
495. Anna:  stim (betonar med en grimas mot Patrik, Patrik ler 

mot kameran) ja går och hämtar lite vatten bara 
(Anna reser sig också från bordet) 

Exempel 42. Ord från ordlistan 
 
Patrik noterar i yttrande 493, och visar det genom pekningen, att Anna an-
vänder ett ord från ordlistan som de tidigare gick igenom med läraren inför 
berättelsearbetet. Anna håller sig inom ramen för det pågående ämnet, vil-
ket ger inslag av aspektbyten inom samma samtalsämne, dvs. berättelsen. 
Detta kan förklara att strategin tas välvilligt emot av gruppmedlemmarna 
för att det är en gemensam strategi att berättelsen ska skrivas inom den 
givna ramen. Genom att Anna inledningsvis lät gruppkamraterna välja bild-
er började samtalet i god anda och Anna kan därefter gå in på innehålls-
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aspekter och fortsätta med skriftspråksnormer som användandet av versaler 
och gemener. Sammantaget belyser samtalen att hon får hjälplärarrollen 
t.ex. när Tomas i exempel 39 ber henne att lära honom skrivstil.  

8.2.6 Sammanfattning  
Sammanfattningsvis har följande mönster synliggjorts. Elevernas deltagar-
roller visar en större variation inom smågruppsarbete i jämförelse med hel-
klass och dessa exempel påvisar även att samtalsmönstren blir mer varierade 
när inte samtalen sker i listformat.   

Gällande den sociala överenskommelsen i 8.2.1 kan det ha betydelse att 
Anna är den av eleverna som har svenska som modersmål (se Jansson 2008). 
Även om läraren inte ger Anna den rollen tycks det finnas en medvetenhet 
inom gruppen om vem som kan användas som skrivresurs.  

I 8.2.2 ser vi en annan form av deltagarroller. Om Anna är den valda 
skriftspråksnormsrepresentanten är Patrik den som ansvarar för flytet i den 
muntliga berättelsen.  

Eleverna åtar sig på detta sätt olika ansvarsområden. Anna och Patrik tar 
här två aktiva roller i olika faser, medan Tomas förblir lite mer i lyssnarrol-
len. Detta tyder på att elevaktiva moment inom litteracitetskedjor ökar ut-
rymmet för växelverkan och flerstämmighet i en samspelsprocess (Dysthe 
2003:7).  

Vidare är lyssnande, samtalande, härmande och samverkande, i ett socio-
kulturellt perspektiv, centrala delar för att barn ska utveckla såväl färdig-
heter som kunskaper.   

Exemplen illustrerar att kroppsspråket har en stor betydelse för analys 
av klassrumsinteraktion. En konstruktivistisk syn på lärandet innebär att 
deltagare är aktiva, vilket är en primär faktor för lärande i sociala situationer 
(Dysthe 2003:51).  

Inom de aktuella samtalen intar, vill jag påstå, alla deltagare en aktiv roll. 
Samtidigt blir eleverna ganska låsta i sina roller.  

Läraren ger Anna en strategi som i praktiken innebär att Anna kan fort-
sätta dominera men kanske på ett lite mer sofistikerat sätt.  

Exemplen visar att elever kan bli primärtalare genom att ta ordet om de 
säger rätt saker, genom att de har tillgång till rätt resurser, och följer de 
givna mallarna eller om läraren ger ordet på riktigt till eleverna och lämnar 
det strikta fråga-/svarsmönstret.  

Annas roll och hur hon genom att inleda samtalet får en tongivande be-
tydelse vidare i samtalet, pekar på likheter med Malmbjers (2007) resultat 
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med lärarstudenter i smågruppsarbete (se 3.1.3). En tydlig skillnad i jämfö-
relse med Malmbjers resultat är att lärarstudenterna inte engagerades av 
uppgifterna, medan eleverna här genomgående visar på stort engagemang. 
Här syns inte heller det okritiska förhållningssättet till studiekamraters ytt-
randen som Malmbjer skriver fram. 

8.3 Sammanfattande diskussion 
Kapitel 8 har visat vad som kan ske i interaktionen vid och efter genom-
gångar inom olika organisatoriska former, så som helklass, smågrupper och 
samtal en mot en.  

Konkreta signaler om att en genomgång med inramning påbörjas sker 
ofta med olika typer av resurser som: en tidsangivelse exempelvis nu, en 
startsignal, ett klockslag, att göra klart, en fråga och konkret användning 
av olika resurser (pennor, bilder, linjaler, skrivande mm) ett händelseför-
lopp beskrivs, vad som ska göras, frågor, instruktioner, avstämning, tolk-
ning, förhandling. Denna typ av startsignaler kan även signalera en upp-
start, men då sker det inledningsvis i litteracitetskedjan.  

Här vill jag koppla resonemanget till fyrfältaren som introducerades i 
3.6.2. Att arbeta på en låg kognitiv nivå med ett icke kontextbundet innehåll 
anser Cummins inte man ska ägna sin tid åt. Exempel på detta är det som 
kallas för fylleriövningar och när elever kopierar och skriver av saker i sko-
lan som de inte förstår. När genomgångarna sker i helklass följer samtalet 
en liststruktur, som jag kallar för talade listor som riskerar att hamna i 
samma fält som det vi ibland kallar för meningslösa fylleriuppgifter. Å 
andra sidan kan det även finnas en skala av meningsfullhet i skoltillvaron i 
ett elevperspektiv. Eleverna blir i alla fall engagerade genom att fylla i 
luckor, jämfört med om läraren bara pratar på oavbrutet. Cummins betonar 
att allt arbete i skolan måste utgå från en meningsfull kontext. Samtalen 
kring ett undervisningsförlopp kan växla mellan situationsberoende och 
oberoende och Cummins förslag är att börja i det kognitivt mindre krä-
vande och situationsberoende, och flytta undervisningen därifrån till allt 
högre kognitiva nivåer. På avancerade nivåer kan eleverna sedan förflyttas 
till allt mer situationsoberoende förhållanden. Min tolkning av Cummins 
resonemang är att det är viktigt som lärare att kunna växla upp undervis-
ningen i detta fall från samtal i liststruktur till mer komplexa, längre och 
kognitivt utmanande samtal. 

Muntligt väcks de talade listorna genom att läraren ställer ifyllnadsfrågor 
istället för frågor som öppnar upp för elevernas fria tänkande. De talade 
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listorna kan ses som ett resultat av att lärarna vill föra gruppen till ett ge-
mensamt mål, vilket är både praktiskt och nödvändigt i en målstyrd skola 
som ska följa styrdokument varigenom vissa moment ska klaras av.  

Samtidigt kan de talade listorna även spegla det Skoog (2012) betonar 
(se 3.1.2) att det är en lärarambition att alla elever ska vara delaktiga i in-
teraktionen, dvs. att många elevröster ska höras. Det benämner Skoog för 
den lyhörda ambitionens avigsida. Detta medför enligt Skoog att eleverna 
får få möjligheter att utveckla sina tankegångar. Lärarna markerar även 
tydligt när de talade listorna ska avslutas genom avslutningssignaler som 
t.ex. okej.  

Skriva fint är en skriftspråksnorm som lärarna förmedlar till eleverna, 
samtidigt som innehållsgenerering tycks vara relativt oproblematisk. Gene-
rellt är läraren genomgående primärtalare och initiativtagare vid introdukt-
ionen av litteracitetsuppgifter, och läraren kan i sin yrkesroll när som helst 
byta samtalsstruktur och innehåll. När elever arbetar i smågrupp visas en 
större variation av samtalsmönster, i jämförelse med helklassmoment, och 
eleverna tar på sig olika ansvarsroller i olika delar av samtalen. 
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9 Elevinitiativ 
I detta kapitel analyseras på vilket sätt interaktionella elevinitiativ (se 5.2.3), 
där eleverna avviker från den pågående och förväntade skolaktiviteten, 
anammas inom litteracitetskedjorna. I och med att elever och lärare har 
olika roller i skolan, varigenom läraren har rätten att bestämma agendan, 
är det intressant att se om och när elevinitiativ får genomslag. Kapitlet avser 
att svara mot fråga: På vilket sätt påverkar elevinitiativ interaktionen i 
litteracitetskedjorna? 

9.1 Elevinitiativ i helklass 
Under helklassundervisning hamnar eleverna i ett interaktionellt läge som 
lyssnare som inte vet när de får tala nästa gång. Här ger jag några exempel 
på elevinitiativ, när eleverna tar ordet från läraren, inom helklassundervis-
ning. 

9.1.1 Från form till metaspråk 
I exempel 43 har deltagarna kommit till sekvens 4 (se 6.8) inom faktaked-
jan. Läraren Pia skriver faktatexten om åsnan på den vita skrivtavlan och 
eleverna skriver av ordagrant, i sina skrivhäften, sittande vid sina skolbänkar. 
Hon skriver följande text: Åsnan är släkt med hästen. Åsnan är bra att rida 
på. Den är stark och kan bära stora lass. Det finns både tama och vilda 
åsnor. Genomgången är inriktad på språkets formsida.  

 
143. Lärare:  nu kommer tredje meningen↑ / oh nu börjar det inte 

med åsnan↑ utan nu börjar den med↑ / den är stark 
å då menar man ju åsnan den / då gör man såhär 
(skriver på tavlan) / d e n  ä r  s t a r k / kommer ni 
ihåg vad man sa sen? vad den kunde göra? åsnan var 
stark↑ och kunde? / (står vänd mot tavlan) bära 
mycket kommer ni ihåg det? stark o c h  

144. Gustav:  du kan skriva och lat↑/ lat pia pia du kunde skriva 
stark och lat / 30 sek / (eleverna skriver i sina häften) 

145. Lärare:  kan↑ bära↑ / den är stark och kan bära stora lass↑ 
stora lass↑ det betyder / att den kan bära mycke (vi-
sar en stor cirkel med händerna vid ordet mycke) lass 
är ju ett lite konstigt ord om man inte vet vad det 
betyder 
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146. Gustav:  lägger till↑ ifall man lägger till ett gee↑ framför ell så 
blir det glass / stora glass↑ 
[…]  

181. Lärare: d e t  f i n n s  b å d e / t a m a  […] och v i l d a 
åsnor↑ å s n o r↑  

182. Gustav:   å↑ snor 
183. Lärare:  åsnor↑ man kan man kan ta bort å↑ så blir det de du 

tänkte på / mm 
Exempel 43. Eleven Gustav tar initiativ 

 
I yttrande 143 tar läraren upp meningen den är stark och kan bära stora 
lass. Gustav bryter plötsligt in och föreslår i yttrande 144 formuleringen 
stark och lat. Läraren fortsätter i 145 sin genomgång utan att kommentera 
förslaget, men Gustav ger sig inte utan tar i yttrande 146 initiativ till en ny 
språklek, där lass omvandlas till glass. Inte heller nu reagerar läraren. Inte 
förrän i tredje försöket i yttrande 182, då Gustav urskiljer orddelarna å 
snor, reagerar läraren. Hon bekräftar inte snor men säger att om man tar 
bort å så blir det de du tänkte på.  

Vad Gustav gör här kan tolkas på olika sätt. Kanske vill han bara testa 
lärarens reaktion eller skoja lite. Alternativt tar Gustav språkliga initiativ 
och visar på språklig kreativitet, för att få till ett skifte mot en metaspråklig 
lärandeaktivitet. Aspekter som frekvent diskuteras inom skolår 1.  

Vid tredje försöket får Gustav en bekräftelse från läraren. Läraren har 
här den tydliga primärtalarrollen och det är hon som introducerat ämnet. 
Elevens bidrag som sekundärtalare är beroende av lärarens bidrag. Gustav 
är som sekundärtalare en aktiv kommentator till lärarens agenda, då hans 
inlägg inte slår igenom till ett aktivitetsbyte. 

Gustav insisterar på en talhandling som inte följer elevens roll i just denna 
situation, utan han försöker förhandla sig till en annan roll. Eleverna ska i 
skolkontexten, enligt Lindberg (2005:81) och Lundström (2012:194 ff.), 
varken rätta, värdera eller avbryta det lärarna säger. Läraren skriver på tav-
lan och tar hjälp av kroppsspråket för att illustrera stora lass. Eleverna för-
väntas inte ta andra resurser i bruk än att skriva av den texten som läraren 
skriver på tavlan. För att använda Lundströms terminologi (2012:194) ut-
manar Gustav här lärarens auktoritet när han avbryter lärarens tal, vilket 
Lundström (2012:89) uttrycker, i en motsvarande situation, att eleven ”pa-
rasiterar på ett element i lärarens tal” som precis som här utmanar lärarens 
position och agenda.  
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Att läraren inte släpper in elevernas röster i varje situation bör inte tolkas 
negativt. Stark styrning, som här vid ett helklassamtal, kan vara helt grund-
läggande för att upprätthåll arbetsro. Läraren har precis innan haft ett mer 
öppet samtal med eleverna om åsnor.  

Möjligtvis är detta ett sätt för Gustav att visa motstånd mot uppgiften att 
bara skriva av faktatexten. Gustav har redan kommit ganska långt i sin av-
kodning och skriver av meningarna i snabb takt och har tid på sig att ifråga-
sätta själva proceduren. Gustav positionerar sig därmed som en duktig skolelev.  

9.1.2 Erfarenheter av bläckfiskar 
I exempel 44, som är en fortsättning på samtalet i exempel 14 i 7.1.1, har 
klassen haft läxförhör med veckans ord, varefter arbetet skiftar över till be-
rättelsekedjan. Eleverna rättar ord tillsammans två och två. Under tiden 
börjar läraren skriva upp elevnamn gruppvis på tavlan inför dagens arbete 
med berättelsen, vilket blir underlag för en genomgång av berättelsestruk-
tur. (Exemplet har även lyfts i 6.6 när perspektivet för analyser var skolskri-
vande och regler.) 

 
34. Lärare: när man↑ / när man↑ skriv när man (vänder sig mot 

den vita tavlan och tar en penna) gör ↑ (vänder sig 
tillbaka mot klassen och formar sina händer i en cir-
kel framför kroppen) en berättelse↑ vad är också 
man behöver tänka på? /  vad är det man ska tänka 
på? / (gör en inbjudande gest med höger hand) den 
ska börja↑ på ett sätt eller hur? (vänder sig mot tav-
lan och skriver början med grön penna) berättelsen 
ska ha en början / nu skriver ja lite litet här↑ / man 
liksom presenterar↑ var är↑ det här nånstans↑ (pekar 
på bladet med bilder) å vad / vilka är det som är med 
i berättelsen eller hur? / nån sorts början↑ / å sen 
händer det saker↑ / ja byter penna (den gröna pen-
nan tar slut) eller ja gör såhär / (skriver om början 
på ett nytt ställe på tavlan med röd penna och större 
skrift) det ska vara en början / å sen händer det sa-
ker↑ (skriver ”händer” under ”början” i listformat) 
ofta är det problem↑ som händer i en berättelse 
noor↑ (tillrättavisar sidoprat) det kan vara problem 
som man ska lösa↑ på nåt sätt / (ändrar händer till 
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händelse på tavlan) ja skriver händelse eller hän-
delse↑ och↑ sen ska det vara ett slut (skriver slut som 
tredje ord i punktlistan)  
[…] 
(pekar mot tavlan) början↑ händelser (pekar mot 
pappret) med nånting som händer här och ett slut 
(pekar på ordet slut) 

Exempel 44. Läraren går igenom berättelsestruktur  
 

I genomgången i exempel 44 ställer läraren fyra frågor som hon själv besva-
rar, nämligen:  

• när man skriv när man gör en berättelse vad är också man behöver 
tänka på vad är det man ska tänka på?  

• den ska börja på ett sätt eller hur? 

• var är det här nånstans? 

• å vilka är det som är med i berättelsen eller hur? 

Eleverna sitter vid sina bänkar, vilket är vanligt vid lärarens genomgångar. 
Läraren intar en primärtalarroll och väljer samtalsstruktur och innehåll. 
Skrivtavlan är en central artefakt och temat är berättelsestruktur.  

I exempel 45 flyttas fokus från hur texttypen berättelse byggs upp till att 
gå igenom svåra ord och det första ordet är bläckfisk. 

 
54. Lärare:  (skriver på tavlan) kan nån läsa vad det står här? vad 

står det där noor? 
55. Noor:  bläckfisk 
56. Lärare: vad är en bläckfisk? 
 (många händer i luften) 
57. Tomas:  en bläckfisk har åtta / (viftar med sina armar) armar 

han han (blundar) 
58. Lärare:  var lever en bläckfisk nånstans? 
59. Tomas: i havet 
60. Lärare:  i havet mm / vad tänkte du säga? 
61. Siri: en bläckflisk / en bläckfisk kan ha tio armar också↑ 

å dom lever i havet å /7sek/ mm å dom kan spruta 
bläck när dom blir rädda 
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62. Lärare:  du kom till det här ordet / spruta ut bläck↑ när dom 
blir rädda↑ det kommer ni se↑ på dom här bilderna 
sen bläcket som e svart (något småprat som jag ej 
kan höra) 

 (Siri räcker upp handen och får ordet)  
63. Kaj: i min guiness rekordbok för 2012 då är det en bläck-

fisk som har 96 armar 
64. Lärare: 96 armar oj↑ det visste ja inte / att det kan finnas↑ / 

nikita 
65. Nikita:  en bläckfisk är ungefär som en boll med tentakler 

Exempel 45. Från enstaka ord till mer utvecklat svar 
 
Från yttrande 54 och vidare byter samtalet karaktär. Från en lärarmonolog 
bjuds eleverna in i samtalet. Eleverna svarar på lärarens frågor och samtals-
mönstret får inledningsvis en fråga/svar-struktur, med första svaret på ord-
nivå. Frågan från yttrande 54 besvaras i yttrande 55, med bläckfisk. Frågan 
i yttrande 56, där läraren efterfrågar ett mer utvecklat svar, besvaras i ytt-
rande 57 med att en bläckfisk har åtta armar, vilket understryks med gester. 

Läraren fortsätter i yttrande 58 att fördjupa samtalet om bläckfiskar ge-
nom att föra samtalet till havet. I yttrande 61 tar Siri en 7 sekunder lång 
tankepaus.  

I exempel 46 ger läraren ordet till Tomas, som byter aktivitet och påbör-
jar en berättelse:  

 
72. Lärare: tomas 
73. Tomas:  vaheterde / ja kolla på en film↑ å sen så dom / gjorde 

såhär↑ med en bläckfisk (svingar i luften) dom kas-
tade den för den låg ba nej / en kille tog den / sen så 
gedde / sen så sprutade den bläck på han / sen så 
gedde dom den till en annan 
sen så sprutade den bläck / på alla sex  

74. Lärare:  okej nu tänker ja fortsätta↑ / det finns ett annat / ord 
som man kan behöva veta vad det heter↑ (skriver cy-
klop på tavlan) 

Exempel 46. Tomas har sett en film 
 
Tomas får med hela den berättelsestruktur som läraren har presenterat, med 
början, händelse och slut, och läraren svarar: okej nu tänker ja fortsätta. 
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Det eleverna gör i exempel 45 och 46 är att de på olika sätt beskriver 
bläckfisken. Kaj har läst om bläckfiskar i en bok och Tomas har sett en film, 
vilket visar på olika sätt att ta in egna erfarenheter i klassrummet. Lärarens 
rätt att avsluta samtal och att inkludera eller exkludera samtalsdeltagare 
(Lindberg 2005: 81-82) tycks i studiens empiri som helhet (se även 9.1.1) 
vara ett vanligt mönster i skolsamtal. Tomas tar initiativ till att byta aktivi-
tet, från att diskutera ord till att själv berätta. Tomas svar i yttrande 73 
innehåller alla lärarens efterfrågade berättelsekomponenter. Alternativt vill 
Tomas helt enkelt berätta något om en bläckfisk. Läraren återkopplar inte 
till Tomas svar i högre grad, utan väljer att fortsätta sin genomgång.  

Även här kan vi se en form av identifikationsarbete med positionering 
som kunnig elev, vilket även diskuteras i 7.2.1. Det är viktigt att här poäng-
tera att läraren bekräftar elevernas bidrag som relevant för att säga något 
om bläckfiskar, även om det inte blir någon längre återkoppling till elever-
nas resonemang. 

Möjligen går det att göra en analytisk koppling till Tanners (2014:168 
ff.) resonemang om liststruktur. När lärarna i exemplen ovan har börjat få 
in samtalet i en liststruktur med kortare svar kan det vara så att Tomas svar, 
i yttrande 73, är för långt. Det följer inte det tidigare svarsmönstret och blir 
därmed inte kvalificerat som ett svar som läraren beaktar. Denna typ av 
avbrott i interaktion från lärarhåll kan möjligtvis visa att Tanners resone-
mang om tidsaspekten i bänkinteraktion, både vad gäller var i undervis-
ningsförloppet interaktionen sker och längden på svar, har likheter även 
med övrig klassrumsinteraktion. I detta fall skulle det kunna förklara att 
när interaktionen tagit en viss form, t.ex. i form av korta svar, är det för 
sent att komma med ett längre inlägg i samtalet.  

9.1.3 Inte bara glad   
Elever och lärare är samlade i dikttältet. De har precis lekt en visklek (viskat 
ord och meningar till varandra som ofta förbyts helt när de går ”från öra 
till öra” genom hela gruppen) i 8 minuter och läraren avrundar momentet 
med att säga att skratt förlänger livet och ibland behöver vi verkligen få 
skratta. Det är dag ett och sekvens 2 inom diktkedjan (se 6.8). Läraren, i 
egenskap av primärtalare, frågar eleverna i dikttältet, i exempel 47, vilka 
slags tankar dikttältets färger ger. Jag översätter finska till svenska i detta 
exempel.  
 

16. Lärare: minkälaisia ajatuksia↑ (vilka slags tankar↑) vilka 
slags tankar tulee täällä kun on tällaisia värejä? (blir 
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det här när det är sådana här färger?) (snurrar runt 
med höger arm) 

Exempel 47. Vilka slags tankar 
 

Eleverna börjar svara i ett samtalsmönster med korta yttranden med ett ord 
i taget, med svar som polkagris, klubba, godis, mår bra, karameller, regn-
båge, glädje, marmeladtårta med regnbåge och skratt och olika färger osv., 
omväxlande på finska och svenska. Ett svar avviker något från den renod-
lade ”positivitetslistan” nämligen Paulas, som svarar i yttrande 41, i början 
av exempel 48, att hon är liite glad å liite lessen. Paula tar ett avsteg från 
den i denna fas dominerande språkliga normen att enbart uttrycka positiva 
känslor. Paulas finska är på tidig nybörjarnivå. Det råder en absolut tystnad 
när någon talar, ingen avbryter och den som har något att säga räcker tyst 
upp handen. Tom parentes på orginalspråket förklaras i översättningen.  
 

41. Paula: i mittemellan / liite glad å liite lessen 
42. Lärare: glad jo↑ 
43. Paula: å lessen↑  
44. Lärare: siis ihan totta↑ kun mä katon kans näitä värejä niin 

mulle ↑ tulee hyvä mieli / olla täällä / ihan niin kuin 
/ sellainen helpottunut olo kun istuu täällä ( ) (alltså 
helt sant när ja tittar också på dessa färger) (lutar sig 
lite bakåt och blickar runt i tältet) (så blir ja på gott 
mod av att vara här alldeles som en lättadskänsla när 
man sitter här) 

45. Paula: (avbryter läraren) merja↑ 
46. Lärare: no (nå) 
47. Paula: hörde du vad ja sa det sista ordet? 

Exempel 48. Hörde du 
 

Paula vill få gehör för det initiativ som hon påbörjade i yttrande 41. Hon 
ställer därför i yttrande 47 en direkt fråga till läraren hörde du vad ja sa det 
sista ordet. Paula skiftar här sin roll till primärtalare genom det starka ini-
tiativet och läraren lyssnar in vad Paula säger och skiftar sin deltagarroll till 
att bli den frågande sekundärtalaren, i exempel 49, och i yttrande 48: no 
sano vielä kerran (nå säg en gång till).   
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48. Lärare: no sano kerran vielä (nå säg en gång till) 
 SKRATT 
49. Paula: eee / alltså glad↑ och / lessen 
50. Lärare: aha↑ miksi sulle tulee surullisuutta tästä? (aha varför 

blir det ledsamhet av det här?) / miksi? (varför?) 
51. Paula: (tittar upp i tälttaket) lite 
52. Lärare: voihan sitä tulla↑ se on ihan totta↑ joku joku sem-

moinen asia (ja det kan man bli ↑ det är helt sant↑ 
någon någon sådan sak)  

53. Paula: eegentlig på grön färg 
54. Lärare: se tulee vihreästä väristä okei miksi? (det kommer 

från den gröna färgen okej varför?) 
55. Paula:  en halua sanoa miksi (jag vill inte säga varför) 
56. Lärare: et halua sanoa no okei / emil (du vill inte svara okej 

nå emil) 
Exempel 49. Glad och lessen 

 
Läraren ställer i yttrande 50 frågan varför blir det ledsamhet av det här 
varför. Paula ger ett undvikande svar, lite, och när läraren i yttrande 54 åter 
igen undrar varför svarar hon: jag vill inte säga varför. Här vill Paula inte 
berätta mer om sina känslor, vilket läraren respekterar. Orsaken till att Paula 
inte vill berätta mer just här kan även vara språklig, dvs. att hon kanske inte 
kan uttrycka det på finska. Kara fortsätter den glada känslolistan i yttrande 
57 i exempel 50. Paula, som breddat samtalsämnet, kan ha fått andra elever 
att bredda sina yttranden om känslor och tankar som tältet väcker, vilket 
framkommer i yttrande 59 när Vanja svarar surua (sorg).  

 
57. Kara: eee / värikäs raketti↑(eee färgglad raket) 
58. Lärare: värikäs raketti tulee mieleen (färgglad raket dyker 

upp i tankarna) 
59. Vanja: surua (sorg) (med svag röst upprepar med högre röst 

när läraren sträcker sig fram för att höra) surua 
(sorg) 

60. Lärare: sullekkin tulee surua? miksi? (du känner också sorg? 
varför?) 

61. Vanja: jo ku / mä äiti ja mun serkut ja niitten isä ja mun äiti 
ja isät me leikittiin↑ niinkuin niillä oli / niillä oli sem-
moinen teltta↑ niin mekun niinkuin leikittiin siinä 
mut nyt me ei voida kun se ei enään elä (för jag 
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mamma och mina kusiner och deras pappa o min 
mamma och pappa vi lekte↑ för dom hade ett sånt 
där tält ↑ så vi liksom lekte i det men nu kan vi inte 
då den lever inte längre) 

62. Lärare: jahaa sulle tulee ne muistot kanssa siitä joo jos sä 
ajattelet näitä nyt (jahaa du får dom minnena också 
om du tänker på dessa nu) no vielä (aa mer)  

63. Paula: milloin me oltiin↑ (när vi var↑) ja kommer inte ihåg 
vad det stället heter↑ men då så eeh berättade vi till 
/ mammas mamma vaheter det att / ja vet inte vad 
hon e egentligen till mej syssling eller vad hon e / 
vaheter det efter sommaren så dog hon / fast hon var 
bara 60 eller 50 år 

64. Lärare: okei sitäkö sä ajattelit nyt? (okej var det det du 
tänkte på nu?)  

65. Paula: (nickar) då gick vi till Finland och gick till hennes 
begravning 

66. Lärare: okei hautajaisiin (okej på begravning) 
Exempel 50. Du känner också sorg 
 
Att Vanja tematiserar sorg får Paula att återvända till sina känslor. Hon tar 
ordet och berättar i yttrande 63 om ett sorgligt minne, om ett dödsfall i 
familjen, som tältet påminner henne om. Språkligt skiftar Paula tidigt i ytt-
rande 63 från finska till svenska, vilket hon fortsätter att använda även i 
yttrande 65. I exempel 49 kan det vara så att Paulas tankar springer före 
hennes möjlighet att formulera sig på finska. Eleven befinner sig dock i ett 
sammanhang där flera språk kan användas, vilket exempel 50 belyser. 

9.1.4 Sammanfattning  
I analyserna har jag visat hur elever tar initiativ och hur det påverkar inter-
aktionen. Sammanfattningsvis har följande mönster iakttagits. Om vi ser på 
undervisningen i skolan som helhet innebär det att så fort eleven kliver in i 
institutionen skola lämnas en del av autonomin utanför skolans väggar. 
Detta gäller särskilt inom klassrumsundervisning som läraren styr (Lindberg 
2005). Eleverna lär sig tidigt vilket beteende som är acceptabelt. Därav blir 
lärarstyrda helklassituationer intressanta att analysera utifrån elevinitiativ. 
Exemplen visar att trägen vinner. I de traditionella klassrummen har, enlig 
Lindberg (2005), lärare och elever olika roller. Elever varken rättar eller 
värderar det läraren säger. Läraren har en kontrollerande funktion som ger 
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rätt att initiera och avsluta alla samtal, att fördela ordet, att vara ensam 
mottagare och inleda klassrumstypiska samtalsmönster som att fråga och 
svara. 

Eleven i diktkedjan får genomslag för sitt initiativ genom att envist av-
bryta läraren och säga hörde du vad ja sa det sista ordet. Denna handling 
kan ses som ett reparationsinitiativ, något som i vanliga fall är lärarens pri-
vilegium. Det krävs mod av en elev att bryta den pågående samtalslistan och 
etablera nya aspekter, särskilt när hennes språkkunskaper är på nybörjar-
nivå i finska. Att hon trots det vågar stå på sig kan ha en koppling till att 
hon även kan använda den språkresurs hon känner sig bekvämast med, i 
detta fall svenska. I det aktuella samtalet ser vi ett samspel kring ett för 
eleven viktigt samtalstema om sorg. 

9.2 Elevinitiativ i smågrupp och i samtal en mot en 
En möjlighet att avvika från den lärarstyrda undervisningen och få till stånd 
nya samtalsmönster är, enligt Lindberg (2005), att arbeta i mindre grupper. 
Varierade samtalsformer är, enligt Lindberg, viktiga för andraspråkstalare 
för att uppnå ömsesidig förståelse. Inom exemplen nedan deltar flerspråkiga 
elever i interaktionen. 

9.2.1 Hänvisning till auktoritet 
Eleverna Anna, Tomas och Patrik har börjat den gemensamma uppväx-
lingen till skrift i berättelsekedjan. I exempel 51 vill Anna lägga till detaljer. 
I yttrande 63 konstaterar Anna, som primärtalare, att det går bra att lägga 
till detaljer till berättelsen och förbereder en ny aspekt av ämnet. Tomas 
efterfrågar, som sekundärtalare i ytterande 64, ett förtydligande. 
 

63. Anna:  man kan lägga till detaljer nu / så att du bara vet↑  
(tittar på Tomas och gör små rörelser med vänstra 
handens fingrar) 

64. Tomas:  vad menar du? 
65. Anna:  såhär till exempel / pappa moll / och↑ (lägger till 

högra handens alla fingrar) hans familj / vi bl ja blev 
lite inspirerad såhär liksom 

66. Tomas:  han får gå själv idag↑ (betonar med en bestämd arm-
rörelse mot bilderna) / så han får slippa barnen och 
familjen  
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67. Anna:  nämen lyssna↑ lyssna↑ ja blev lite inspirerad när han 
hade semester och födelsedag (Anna vänder sig nu 
mot Patrik) 

  / blev inte ni det? det här med semester (pekar på 
bilden där familjen är på stranden) och att de ska 
åka på semester de här att de åker på semester (med 
mild röst) 

68. Patrik:  nää vi ska säga det som vi sa igår↑ (gör en handrö-
relse med handflatan mot Anna och ner mot bordet 
med bestämd röst) 

69. Anna: hallå↑ hörde inte du det som kerstin sa? man kan 
lägga till lite /om man om man blir blev inspirerad 
(bestämd röst fram till ordet lite, där sker en växling 
till ett mildare tonläge) 

70. Patrik:  vänta just det man skulle ju göra själv↑ fast inte till-
sammans med grupp om man har glömt nåt↑ skulle 
man säga / så var det ju 

71. Tomas:  okej / pappa moll gick till  
72. Patrik:  gick till aa 

Exempel 51. Anna vill lägga till detaljer 
   

Anna säger i yttrande 65, som primärtalare, att det rör sig om pappa moll 
och hans familj. Tomas gör en ämnesutvidgning inom berättelsen, jämfört 
med gårdagens berättelse, genom att bevilja pappan i berättelsen en ledig 
dag. Anna, i yttrande 67, fortsätter att argumentera för sin sak, att utvidga 
berättelsen lite i jämförelse med gårdagens berättelse, och letar stöd hos 
Patrik. Patrik accepterar inte Annas nyheter i berättelsen, vilket han betonar 
i yttrande 68. Anna ger sig inte utan nu tar hon stöd av vad läraren Kerstin 
sa inom helklassgenomgången. Med stöd av Annas hänvisning, i yttrande 
69, till vad läraren sa i instruktionen öppnas samtalet för en annan typ av 
resursanvändning där eleverna kopplar innehållet i texten till sina egna idéer 
och tankar. Annas hänvisning kan ses som ett klassiskt retoriskt drag, ett 
auktoritetsargument. Anna använder lärarens genomgång som resurs i sin 
argumentation. Samtalsmönstret visar här inga tendenser till att anta någon 
typ av listform utan eleverna åskådliggör ett dialogiskt interaktionsmönster 
där roller skiftar.   
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9.2.2 En egen dikt 
Exempel 52 utspelar sig under lärarens genomgång av modelltexter, i dikt-
tältet, inom sekvens 1 (se 6.8). Läraren Merja har börjat tältstunden med 
att återkoppla till om eleverna har läst dikter tidigare, vilket ett tiotal barn 
uppger att de har gjort, både i skolan och hemma. Även frågan om någon 
har skrivit dikter tidigare besvaras jakande av majoriteten av barnen. Lära-
ren berättar att dikter inte alltid behöver rimma och att de kan skrivas på 
olika sätt. Hon har med sig fem olika diktböcker och börjar med att läsa en 
exempeldikt, som hon sedan ställer frågor om till eleverna. Därefter ber lä-
raren två elever högläsa dikter från böckerna med påföljande frågor och 
applåder.  

Nu frågar eleven Nilla i yttrande 15 om hon får säga en dikt. (Exemplet 
har även diskuterats i kapitel 7, i 7.2.3, utifrån perspektivet hur elever tolkar 
texttyper i skolan.) Exempel 52 utspelar sig på finska som jag översätter till 
svenska. Tomma parenteser på orginalspråket förklaras i översättningarna.  
 

15. Nilla:  ehm / voinks mä sanoo yhden runon jonka mä on ite 
keksinyt? mä muistan sen ullkoonta↑ (ehm / kan ja 
få säga en dikt som ja själv har hittat på? ja kommer 
ihåg den utantill↑) 

16. Lärare:  no olehyvä  
(nå varsågod) 

17. Nilla:  sen nimi on puhelin (den heter telefon) puhelimeen 
ei voi vastata ainakaan / lotta koska siellä voi olla 
rotta / (i telefonen kan i alla fall inte svara / lotta för 
där kan vara en råtta /) sano joo / lotta vai kenties 
potta / tietenkin rotta koska puhuu ku potta (säg ja 
/ lotta eller kanske potta / så klart råtta då hon pra-
tar som potta) 

18. Lärare:  bravo↑ ( ) elikkä siinä oli nyt niitä riimejä / eikö niin? 
mitkäs sulla rimmas siellä osaatko heti sanoa? 
(bravo↑ (spontana applåder från kamraterna) alltså 
här hade vi nu de där rim / eller hur? vad var det 
som rimmade i den där kan du säga det på en gång?) 

19. Nilla:  lotta, rotta, potta (lotta, råtta, potta) 
Exempel 52. Lotta, rotta, potta 
 

Nilla ser en möjlighet att utvidga aktiviteten till en egen dikt och läraren 
öppnar upp för det genom att säga nå varsågod. Eleven får här utrymme att 
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byta aktivitet från att lyssna på sina klasskamraters högläsning till att få 
säga en egen dikt. En aspekt som framkommer här är lärarens svar varsågod 
som skulle kunna tolkas som en institutionaliserad fras, men den förekom-
mer endast denna gång inom alla tre kedjorna. Efter att Nilla har sagt sin 
dikt visar läraren sin uppskattning genom att agera som en aktiv kommen-
tator: bravo alltså här hade vi nu de där rim eller hur vad var det som rim-
made i den där kan du säga det på en gång. 

Läraren kombinerar uppskattningen med att lyfta fram vad eleven har 
gjort. Här kan tilläggas att Nilla är nyinflyttad till Sverige från Finland med 
finska som modersmål. Läraren kan på detta sätt använda sig av Nillas 
språkkunskaper som resurs i undervisningen. Läraren berättar för mig, un-
der en rast, att inflödet av nyinflyttade elever till klasserna hjälper hela grup-
pen språkligt, samtidigt som variationen i språkkunskaper skiftar starkt och 
ställer särskilda krav på undervisande lärare att ständigt variera språket och 
språken i undervisningen. De nyinflyttade befinner sig oftast på nybörjar-
nivå i svenska språket.  

9.2.3 Sammanfattning  
Kapitlet har tagit upp elevinitiativ och pekat på vad försök till samtalsut-
vidgning konkret kan innefatta. Sammanfattningsvis har följande mönster 
framkommit. I smågruppssamtal, som när eleverna Anna, Tomas och Patrik 
skriver en berättelse, pågår ett frekvent förhandlande om både innehåll och 
form eleverna emellan.  

För att få särskild tyngd i argumentationen visar Anna att hon kan ta 
stöd av lärarens instruktioner och därmed tillföra skrivandet nya aspekter.  
Dialogen belyser att det inte bara handlar om att upprepa vad läraren har 
sagt utan Anna visar också hur hon genom variation i bestämdhet, och ge-
nom att tona ner sin argumentation, når dit hon vill.  

Samtalet tar inte listform, vilket är vanligt i helklassituationer. Det av 
läraren givna handlingsutrymmet, ger Anna ett initiativutrymme i samtalet.   

 I diktkedjan provar eleven Nilla i ett tidigt skede om det är möjligt att 
ge en egen exempeldikt till gruppen muntligt, vilket hon tillåts att göra.  

Dessa två exempel åskådliggör att elever kan påverka samtalsaktiviteter 
och samtalsämnen. När samtalen inte tar listformat finns det mer utrymme 
för längre responser från elever, både mellan elever och mellan elever och 
lärare.  
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9.3 Sammanfattande diskussion 
Det händer att elever tar initiativ till interaktion och försöker påverka sam-
talen inom litteracitetskedjorna. Ibland lyckas eleverna bryta igenom med 
sina initiativ och samtalen kan få en ny och annan inriktning. Vid andra 
tillfällen är ”initiativdörren” stängd. I ett elevperspektiv finns i empirin en 
tendens att elever konstant söker efter möjliga initiativlägen som signaleras 
genom handuppräckning eller spontana kommentarer.  

Deltagarna visar att det även inom delade aktiviteter, som undervisnings-
situationer, går att utvidga samtalsaspekter och t.o.m. att avbryta aktivite-
ten genom att tillfälligt vägra samarbete.  

Inom helklassundervisning tar samtal ofta någon listform, vilket både 
detta kapitel och tidigare kapitel belyser. Det är i dessa exempel inte enbart 
undervisningens organisation som i sig styr möjligheter att ta initiativ utan 
det är uppgifternas konstruktion och hur hårt läraren håller i den struktur 
som uppgiften erbjuder som avgör initiativutrymmet. Kapitel 9 ger exempel 
på att när elever avviker från listsvar, tillräckligt tydligt, kan det öka möj-
ligheten att leda samtalet till nya aspekter. I smågrupp och i samtal en mot 
en ges initiativen mer utrymme i och med att samtalen inte går in i förbe-
stämda mönster. Listformatet kan hämma genuina samtal, samtidigt som 
det är en resursbesparande åtgärd. När elever tar initiativ kan det också 
bottna i ett motstånd mot uppgiften.  

Det kapitlet även har visat är hur möjligheten att använda flera språk kan 
vidga elevens möjligheter att uttrycka sina tankar, när tankarna annars kan 
springa före förmågan att uttrycka sig på det nya språket. Detta resonemang 
fördjupas i kapitel 10. 

I analyserna har jag visat hur deltagarrollerna, primärtalare, sekundärtalare 
och lyssnare kan växla. I och med att lärare och elever har helt olika roller 
i skolan och läraren har rätten att bestämma agendan krävs det en annan 
typ av interaktionellt arbete från elever för att anamma en primärtalarroll 
med läraren som motpart i jämförelse med när elever pratar med varandra 
eller inom smågruppsarbete. Vissa organisatoriska undervisningsstrukturer 
gynnar även lärarens roll som primärtalare, t.ex. under helklassituationer 
när läraren av tradition har en delvis monologisk roll och eleverna är lyss-
nare. 

I kapitel 9 visar exemplen att elever kan försöka bryta in i lärares tal men 
det ger inte alltid underlag för fortsatta yttranden. Under genomgångar är 
det läraren som är primärtalare och eleverna lyssnare. Inte ens att lärare 
ställer frågor under en genomgång behöver betyda att eleverna förväntas 
svara.  
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Eleverna får i listsamtal ofta en sekundärtalarroll som kommentator ge-
nom mindre, sekundära bidrag och när samtalet tagit liststruktur är det 
svårt för eleverna att skifta till en samtalsstruktur där de tillåts bidra med 
längre yttranden. Samtidigt kan elever bryta igenom listsamtal, men det krä-
ver både mod och envishet. 

I smågruppssamtal öppnar sig andra möjligheter att få till stånd andra 
samtalsmönster och eleverna skiftar även oftare roller, samtidigt som de kan 
ge varandra särskilda roller. Inte heller ser jag tendenser till att samtal skulle 
inta liststruktur inom smågruppsarbete. 
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10 Flerspråkig resursanvändning 
Detta kapitel fokuserar på hur möjligheten att använda flera språk kan på-
verka interaktionen i skolan. Jag konstaterade redan i 6.3 att det i samtliga 
elevgrupper finns flerspråkiga barn. Grupperna A och B ger inte underlag 
för interaktionsanalyser i ett flerspråkigt perspektiv då samtalen jag har ob-
serverat, inte bara de valda litteracitetskedjorna, äger rum på svenska. Sam-
tidigt är inte A- och B- miljöerna helt enspråkiga. Flerspråkiga perspektiv 
syns i skolvardagen även i grupp A och B. Eleverna går iväg på modersmåls-
undervisning, de lämnar gruppen för att få undervisning i svenska som andra-
språk, det sjungs födelsedagssånger på barnens modersmål och väggarna 
har anslag på olika språk. Utifrån Garcias (2009) två grundprinciper för 
flerspråkig undervisning i ett translanguagingperspektiv, se 5.4, synliggörs 
en viss grad av social rättvisa genom att attityden till olika språk är positiv. 
Det är mer i det vardagliga görandet skillnaden framkommer: det som 
Garcia benämner för social träning. Den principen handlar om görandet, 
hur elevers olika språkliga resurser tillämpas. Här diskuterar vi inte längre 
när eleverna ska kunna använda hela sin språkresurs, utan hur den konkret 
integreras i undervisningen. I diktkedjan, i grupp C, inom den tvåspråkiga 
verksamheten, kan vi se en mer dynamisk hållning till flera språk. Vi möter ett 
myller av språk och i samtalen pågår språkbyten genom hela litteracitetskedjan. 
Vid uppväxling till skrivande är det en finskspråkig norm som tas upp först, 
men den omvärderas under samtalets gång. Kapitlet avser att besvara frågan: 
Hur påverkar flerspråkighet interaktionen i litteracitetskedjorna? 
 

10.1 Flera språk behövs i samtalet för att skriva på ett språk 
I exempel 53 befinner vi oss åter i sekvens 1 av diktkedjan (se 6.8). Exempel 
53 är en direkt fortsättning på samtalet i exempel 16 i 7.1.2., dvs. exemplet 
fortsätter direkt efter yttrande 7 i exempel 16. Läraren Merja talar genom-
gående finska i detta yttrande, men jag väljer att återge det översatt till 
svenska. Mindmappen som läraren går igenom finns på bild 11 i kapitel 6. 
 

Lärare:  (fortsätter att gå igenom mindmappen och pekar nu 
på alla läser dikter) vi läser olika dikter↑ som ni 
kanske får lite prov på strax↑ där i tältet / (pekar på 
läxor i mindmappen) läxor denna vecka↑ om dikter↑ 
och även på fredag tänkte ja / att innan vi går till / 
gympan↑ så bjuder vi in ettorna till dikttältet↑ då är 
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förskoleklassbarnen fortfarande borta eller hur? 
(hon frågar sin kollega Nasim som nickar) vi läser 
era dikter för skolår ett eleverna i vårt tält↑ (pekar 
mot tältet) vi kanske får plats där allihopa? en stund 
ordnar vi för diktläsning↑ på fredag↑ alltså under 
denna vecka (roterar med hela armen runt mind-
mapcirkeln) producerar vi på något sätt dikter och 
sen tänkte ja att vi även på svensklektionerna (lägger 
till ett streck från cirkeln med dikt i mitten) att vi på 
båda språken / det missade ja att skriva här skriver 
vi dikter / på svensklektionerna↑ skriver vi på 
svenska och på finsklektionerna på finska / och den 
egna dikten (pekar på egen dikt) ska även illustreras 
det glömde ja också skriva/ (lägger även till det på 
tavlan) vi gör alltså en bild till 

Exempel 53. Vi skriver på båda språken 
 

Läraren markerar här att när de skriver sker det på ett språk i taget, finska 
och svenska var för sig. Inte en gång under mina observationer ser jag språk-
byten i den skrivna texten. När väl skriftspråket har valts följs det konse-
kvent. Däremot diskuteras elevtexter på olika språk. Läraren har också med 
tvåspråkiga texter i sina genomgångar. Även Jonsson (2013) ser samma typ 
av skriftspråksuppdelning i sin studie, där det skrivna språket i skolan är 
mer uppdelat än när eleverna läser på fritiden. 

I exempel 54 kan vi se hur Paula tar initiativ till att skriva på spanska. 
Paula lyckas förhandla fram en resursanvändning som inte var lärarens ut-
tryckta tanke i instruktionen. Exempel 54 är hämtat från de två sista ytt-
randena i sekvens 1 (se 6.8) inom diktkedjan. De återges på finska med 
svensk översättning. 

 
143. Paula:  saako kirjoittaa↑ / ehm minä kysyn suomi ja ruotsi 

ja espanja? (får man skriva↑ ehm ja frågar finland 
och sverige och spanien?)  

144. Lärare: tottahan sä saat↑ 
  (klart du får↑) 

Exempel 54. Elev vill skriva på tre språk 
 
Att läraren direkt tar beslutet att det är tillåtet att skriva även på andra 
språk än, i detta fall, finska kan ses som ett högre ideologiskt beslut. Läraren 
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tar även upp i dialogen som följer efter exempel 54 att Paula kan ta hjälp 
av modersmålsläraren i morgon. Läraren skapar ett translanguaging space 
(Garcia & Wei 2014:24), som jag översätter till språköverskridande rum, 
och låter eleverna använda flera språk som resurser. Det liknar det som 
Jonsson (2012) visar i en studie med liknande material, dvs. analyser av 
klassrumsobservationer i en tvåspråkig skola, svenska och spanska, med 
elever inom skolår f−5, under engelsklektioner.  

Paula, som i första hand vill skriva på spanska, får nästföljande dag hjälp 
från sin modersmålslärare Laura att skriva en dikt på spanska. Denna dikt 
skrivs sedan rent på lektionen i datorsalen med stöd från ytterligare en annan 
lärare, Mara. Att det är flera lärare involverade i denna process belyser att 
språköverskridande rum finns på flera ställen i skolans verksamhet. 

I datorsalen, i sekvens 8 (se 6.8), letar alla elever mycket vant upp varsin 
stationär dator samtidigt som läraren Mara ger instruktioner på finska, som 
jag har översatt till svenska i exempel 55: 

 
Läraren:  var och en sätter sig vid en egen dator (blir avbruten 

av några frågor och hon svarar ”ja kommer strax”) 
ni har skrivit på lektionen↑ dikter / och ja har dik-
terna med mej↑ (håller upp dikterna) och nu den här 
lektionen är det meningen att vi ska skriva rent dik-
terna på datorn så att det blir riktigt fint / för / som 
ni nog vet↑ så är det meningen att vi sen gör en rik-
tigt stor diktbok med era dikter, eller hur? här är den 
första paula har skrivit en español, eller hur? (ger 
texten till Paula och delar därefter ut alla andra dik-
ter) 

Exempel 55. Paula har skrivit en español 
 

Att läraren ger instruktionen genomgående på finska är ett typiskt språk-
valsbeteende från lärare inom den tvåspråkiga skolan. Lärarna startar upp 
på finska generellt, men i exempel 55 syns även en öppenhet för andra språk 
genom att läraren konstaterar att Paula har skrivit en español. Det tycks 
inte överraska läraren utan ger intrycket att det är något som hon har mött 
tidigare inom skolans litteracitetspraktiker. Läraren går sedan runt och hjälper 
eleverna i datorsalen. Eleverna talar huvudsakligen svenska sinsemellan och 
läraren utgår från det finska språket, vilket resulterar i att eleverna också 
oftast skiftar till finska när de talar med läraren. 
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Bild 34 – 35. Elevtext på spanska 

Bild 34 är Paulas handskrivna text som hon har med till lektionen och bild 
35 är fotad från datorskärmen under arbetet med renskrivning, som ingår i 
exempel 56. Samtalet äger rum inom sekvens 8 av diktkedjan (se 6.8). Lä-
raren avslutar precis före exempel 56 ett samtal med en annan elev om en 
nalledikt. De finska och de spanska delarna av samtalet är översatta till 
svenska. Översättningarna är fetade inom parentes. Förekomster av icke-
verbal interaktion markeras i texten med ( ) (dvs. tomma parenteser). Vad 
den icke-verbala interaktionen består i beskrivs i översättningarna. För 
detta ändamål används kursiv stil inom parentes. 
 

35. Lärare: mä en kyllä ole hirrveen hyvä↑ tossa espanjassa/ 
mimmi y rambo onko se se otsikko↑ / det är liksom 
rubriken? (ja är inte jäättebraa↑ på det där spanska 
mimmi y (och) rambo är det där rubriken↑ / det är 
liksom rubriken?)  

36. Paula:   nej↑ det är mina hundar↑ 
37. Lärare:   jo men det är rubriken↑ det är det som din berättelse 

heter  
38. Paula:     det är som ja har Linus nalle (refererar till kamratens 

text bredvid henne som heter Linus nalle)   
39. Lärare: noin ja sitten↑ / mihinkäs sinne pitäis laittaa noita 

pisteitä? ( ) elikkä lauseen loppuun noin piste (så där 
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och sen var skulle vi behöva sätta dom där punk-
terna) (pekar mot slutet av varje mening på det 
handskrivna pappret) (alltså i slutet av meningarna 
alltid en punkt)   

40. Paula:  ei piste ( ) jaha↑ (inte punkt) (med svag röst) jaha↑ 
41. Lärare:  mitä tämä tarkoittaa? se on minun ko koira ( ) (vad 

betyder det? det är min hu hund) (pekar mot rubri-
ken) 

42. Paula:  joo / ehh ( ) siihen (jaa)/ ehh (pekar mot skärmen) 
(dit) 

43. Lärare:  mm siihen laita taas piste↑ 
 (ja dit sätt igen punkt↑) 
44. Paula:  piste ja sitten (punkt och sen) (tittar på den hand-

skrivna texten och sedan vänder hon blicken mot da-
torskärmen)   

45. Lärare: tuleeko siihen bonitos↑ siihen jälkeen piste (blir det 
bonitos↑ efter det punkt)  

46. Paula: ja  
47. Lärare:  mm  
48. Paula:    eeh å sen feliz 
49. Lärare mm  
50. Paula: piste / piste ja tää pois↑ (punkt / punkt och den bort↑)  
51. Lärare:  tuli kaks pistettä mm (blev två punkter mm) 
52. Paula: piste↑ (punkt↑)  
53. Lärare  no kerroppa mulle mitä täs nyt lukee? (nå berätta för 

mej nu vad det står här?)  
54. Paula: eeh / ellos son mis perritos de e mina hundar↑  
55. Lärare: mm  
56. Paula:  los dos son muy bonitos alltså / båda e↑ fina (snurrar 

med handen framför sig när hon översätter)  
57. Lärare: mm  
58. Paula:  me siento muy felicas / ee / liksom tycker att ja är 

jätte aså glad ↑ liksom för mitt liv a como un pa-
rahito↑ aså en fågel liksom en fågel (gestikulerar i en 
framåtgående handgest genom översättningen) 

59. Lärare:  mhm okei sit kun sä alotat iso uuden lauseen pi-
täiskö siellä olla iso alkukirjain? (mhm okej när du 
sen börjar stor ny mening borde där vara en stor 
förstabokstav?)   
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60. Paula: mitä uuden lau? 
 (va ny men?) 
61. Lärare: tos lukee ellos son mis peritos (pekar mot skärmen) 
62. Paula:  ei 
 (nej) 
63. Lärare: sitten 
 (sen) 
64. Paula:  se↑ on noin 
 (det↑är så) 
65. Lärare: los ( ) eikö toi pidä olla iso kirjain? ( ) tuoki on iso↑  

tuoki↑ on iso ja tuoki on iso↑ (los (pekar på skär-
men) ska inte den vara en stor bokstav? (pekar på 
det handskrivna pappret) den är också stor↑ och den 
också↑ och den också är stor↑)  

66. Paula:  (lutar sig framåt mot datorn) mm (vid varje lärar-
pekning) ja 

67. Lärare:  korjaa ne sit ja sit se ihan oikeen (rätta dom sen och 
sen helt rätt)   

68. Paula:   ( ) aa missä niin (tar fram det handskrivna pappret)   
 (aa var så)  
69. Lärare:  como / eikö como pidä kirjoittaa isolla kirjaimella? 

como ( ) / ja niitten koirien nimet on mimmi ja 
rambo? (como ska inte como skrivas med stor bok-
stav como (eleven rättar till texten) och dom där 
hundarna heter mimmi och rambo) 

70. Paula:  se on minun koira↑ 
 (det är min hund↑) 
71. Lärare:  mm mimmi on nimi↑ ja rambo on nimi (mm mimmi 

är namn och rambo är namn (pekar på skärmen där 
det står mimmi och rambo)  

72. Paula:  tää on iso↑ (det här är stor↑)  
73. Lärare: mut onko rambo iso ( )  
 (men är rambo stor)  
 (eleven ändrar i sin text) 
 ei ollu rambo iso / no nyt↑ se on oikeen hieno ( ) 

(rambo var inte stor / så nu↑ är det väldigt fint) (ele-
ven vänder sig om mot kameran och vinkar) mm / 
mimmi y rambo nyt se on valmis↑ nyt me voitais tu-
lostaa sen↑ sit sä voisit piirtää siihen kuvan ( ) eikö 
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niin? mm / (mimmi y rambo nu är den klar↑ nu 
skulle vi kunna skriva ut den↑ sen kan du rita dit en 
bild (visar på utrymmet på skärmen med handen) el-
ler hur?)  

74. Paula:  ei mä voin ottaa täältä (nej ja kan ta härifrån) (flyttar 
musen uppåt på skärmen)  

75. Lärare:  mitä? (vad?)  
76. Paula:  man kan ta här↑ en bild↑  
77. Lärare:  mhm / sit sun pitää mennä sinne infoga ( ) 
 (mhm / då måste du gå till infoga) (pekar på infoga)   
78. Paula: missä infoga? 
 (var infoga?) 
79. Lärare: siellä ( ) sit sä voit mennä tonne clipart ( ) (där (pe-

kar) sen kan du gå dit clipart (pekar)) 
80. Paula: clipart 
81. Lärare:  mm jos sä kirjoitat tonne hund / sit sä löydät sieltä 

erinlaisia (mm om du skriver där hund / sen hittar 
du där olika) (en annan elev, Vanja, behöver lära-
rens uppmärksamhet och läraren går vidare och jag 
följer läraren med videokameran. Eleven fortsätter 
att leta efter hundbilder och frågar sin kamrat bred-
vid om råd på svenska, se vidare 10.2)  

Exempel 56. Skriva på ett språk och tala på fyra 
 

Läraren Mara börjar samtalet, i yttrande 35, på finska med ett inslag av 
spanska och går därefter över till svenska. Dessa skiften sker sedan genom 
hela samtalet, vari såväl elev som lärare skiftar mellan att använda sina 
språkliga resurser i finska, svenska, spanska och engelska. Samtalet flyter 
på i 4 minuter i ett lugnt tempo. Tabell 9 åskådliggör hur språken växlar, 
dvs. transkriptionen ovan i exempel 56 är omgjord till att visa vilka språk 
som används i vilket yttrande. Neutral står för uppbackning som inte är 
språkspecifik, så som mm. Den språkneutrala uppbackningen kan fungera 
som både innehållsbekräftelse och en bekräftelse på att alla språk är tillåtna.  
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YTTRANDE 
NUMMER 

LÄRARE ELEV NEUTRAL SPANSKA FINSKA SVENSKA ENGELSKA 

35 X   x x x  

36  x    x  

37 X     x  

38  x    x  

39 X    x   

40  x   x x  

41 X    x   

42  x   x   

43 X    x   

44  x   x   

45 X   x x   

46  x   x   

47 x  x     

48  x  x  x  

49 x  x     

50  x   x   

51 x    x   

52  x   x   

53 x    x   

54  x  x  x  

55 x  x     

56  x  x  x  

57 x  x     

58  x  x  x  

59 x    x   

60  x   x   

61 x   x x   

62  x   x   

63 x    x   

64  x   x   

65 x   x x   

66  x x  x   

67 x    x   

68  x   x   

69 x   x x   

70  x   x   

71 x    x   

72  x   x   

73 x   x x   

74  x   x   

75 x    x   

76  x    x  

77 x    x x  

78  x   x x  

79 x    x  x 

80  x     x 

81 x    x x  

Tabell 9. Translanguaging i praktiken, hur språk används utan gränser 
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Exempel 56 och tabell 9 synliggör tillsammans hur translanguaging kan 
fungera i praktiken. Här synliggörs det vardagliga görandet relaterat till det 
som Garcia (2009) kallar för social träning. Den principen handlar om gör-
andet, alltså hur elevers olika språkliga resurser tillämpas. Av tabell 9 fram-
går att fyra olika språk används i klassrummet: spanska, finska, svenska 
och lite engelska. 

Den första delen av yttrande 35, ja är inte jäättebraa på det där spanska, 
belyser lärarens medvetenhet om att hennes spanska är på en relativt låg 
nivå men att hon redan i samma yttrande bekräftar att det är något hon är 
nyfiken på genom att hon säger mimmi y rambo på spanska. Detta kan ses 
som en inledande bekräftelse på det som Garcia och Wei (2014) betonar, 
nämligen att translanguaging är ett perspektiv som går att tillämpa i alla 
klassrum oavsett om lärarna själva är en- eller flerspråkiga. Det erbjuder 
lärare ett synsätt som innefattar en ickekonkurrerande syn på val av språk. 
Detta går även i linje med det Damber (2009) förespråkar, att lärare i 
skolvardagen bör beakta hur de bemöter flerspråkiga inslag och att de har 
möjlighet att visa nyfikenhet på elevers olika språk och därmed göra olika 
språk i skolan värdefulla.  

När läraren märker att hennes inledande yttrande 35 med det finska ordet 
otsikko, rubrik, inte riktigt landar på önskvärt sätt hos Paula byter hon 
språk till svenska. Språkbytet gör att Paula kan referera till rubriken i kom-
pisens text. Läraren skiftar tillbaka till finska i yttrande 39 och förklarar att 
punkter ska avsluta varje mening, vilket hon underbygger med pekningar. 
Även det finska ordet piste (punkt) gör Paula lite tveksam, vilket syns i ytt-
rande 40, men hon tycks sedan komma på vad det betyder när hon säger 
jaha. Därefter fortsätter samtalet om punkter på finska till och med yttrande 
52. När läraren har försäkrat sig om att Paula förstår samtalsinnehållet lö-
per samtalet på finska. 

 I yttrande 53 ber läraren Paula berätta vad det står på skärmen. Paula 
översätter sin text från spanska till svenska fram till och med yttrande 58, 
med bara korta språkneutrala uppbackningar från läraren i yttrande 55 och 
57. Dessa korta uppbackningar uppmuntrar Paula att fortsätta prata.  

I yttrande 59 lyfter läraren, på finska, in ytterligare en skriftspråksnorm, 
nämligen att en ny mening börjar med stor bokstav. Paulas svar i yttrande 
60 visar att hon lyssnar uppmärksamt men är osäker på det finska ordet 
lause, vilket syns när hon bara upprepar delar av vad läraren har sagt när 
hon undrar mitä uuden lau (vad ny men, eleven säger halva det finska ordet 
för mening här). Läraren använder sedan samma strategi som för punkter, 
hon pekar denna gång på början av varje mening. Paula kontrollerar det 
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mot det handskrivna pappret och ser att lärarens instruktion stämmer. Sam-
talet om stor bokstav fortsätter till och med yttrande 73.  

I yttrande 74 använder Paula finska, men när läraren frågar på finska i 
yttrande 75, svarar Paula på svenska i yttrande 76. Därefter används orden 
infoga och clipart utifrån att funktionen infoga står på svenska och funk-
tionen där man hittar bilder står på engelska. 

Avslutningsvis, i yttrande 81, talar läraren på finska med ordet hund på 
svenska för att hitta hundbilder i ClipArt, på engelska. Läraren har hela 
tiden finska språket som samtalets grund. Ändå pågår klassrumsaktivite-
terna oberoende av vilka språk som används. Därmed blir det inte, relaterat 
till diktkedjan, relevant att diskutera när eleverna kan använda sina språk-
resurser, utan mer hur de konkret integreras i undervisningen. I diktkedjan 
kan vi se en dynamisk hållning till flera språk. Här tillämpar elever och 
lärare tillsammans translanguaging. Vi möter ett myller av språk i samtalen. 
Men den skrivna texten förblir enspråkig, trots den flerspråkiga samtals-
kontexten. I tal är flerspråkigheten en resurs, men i skrift förblir den varia-
tionen ett ”fel”. Detta tyder sammantaget på olika språkliga förväntningar 
inom olika modaliteter och olika normer. 

Avseende synen på flerspråkighet och hur det används i exemplet ovan 
vågar jag säga att detta samtal speglar en syn där flerspråkighet används på 
ett sätt som överensstämmer med translanguaging som en språkpraktik och 
ett språköverskridande rum (Garcia & Wei 2014:21). Garcia och Wei 
(2014:21) tar sin utgångspunkt i translanguaging från praktiker där fler-
språkighet är normen. Detta gäller i t.ex. flerspråkiga familjesammankoms-
ter. I denna tvåspråkiga skolmiljö är två språk normen, men den normen 
tycks även öppna upp för fler språk när situationen erbjuder det.  

Texten på spanska skapas i samarbete mellan klassläraren, modersmåls-
läraren, it-läraren (som även är språklärare), och i samarbetet avspeglas en 
språköverskridande undervisningsmiljö. Denna utvidgade språksyn, från 
två språk till flera, skiljer sig från det som Jonsson (2013) beskriver i sin 
artikel om en tvåspråkig skola som visar på ett glapp mellan skolans offici-
ella internationella status och hur de i praktiken bemöter flerspråkiga ele-
vers språkliga resurser och erfarenheter. Garcia och Wei (2014:24) definie-
rar att en translanguaging space, dvs. en sådan miljö, tillåter flerspråkiga 
individer att använda flera språk som resurser. I detta perspektiv ses trans-
languaging som ett positivt koncept och som en resurs. Att eleven kan växla 
mellan olika språk i samtalet ovan kan tyda på att eleven upplever att det 
är vad Jonsson (2013) definierar som en säker miljö. För deltagarna i Jons-
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sons studie var de säkra miljöerna de med vänner och familj och där funge-
rade translanguaging som en norm de följer och utgår ifrån, vilket tycks 
vara fallet i detta skolsamtal. Det kan jämföras med Jonssons studie från 
2012, där språk användes bredare som resurs. Motsvarande synsätt, att lä-
rare kan använda flerspråkiga elevers språk som resurs, förespråkar även 
Damber (2009) när hon skriver fram möjligheten att experimentera med flera 
språk även vid skriftspråksaktiviteter. Eleven i exempel 56 får ett mångsidigt 
språkstöd under skrivprocessen för att skriva en enspråkig produkt, vilket 
återigen speglar det jag inledde avhandlingen med, att elevtexter som pro-
dukt inte rättvist kan återge arbetsprocessen.  

10.2 Olika språk med olika deltagare  
I exempel 57, fortsättning på exempel 56, när eleverna Kara och Vanja 
hjälps åt att leta efter bilder vid datorerna, fortfarande i datorsalen, har 
båda skrivit sina texter för hand på finska och börjar samtala på svenska. 
Eleverna har redan intensivt diskuterat bildval och klickat mellan många 
bilder i fem minuter parallellt med att de genomgående talar på svenska. De 
har tillgång till varsin dator, men under hela denna bildsökning använder 
de sig av en dator tillsammans. I Vanjas berättelse finns en figur som kallas 
hundnalle. 

 
Vanja:   (bläddrar bland bilder)  
Paula:    hur många får man ta↑ 
Vanja:   ja vet inte men ja ska ja ska kolla på en annan 

(bläddrar hela tiden bland bilder med både musen 
och piltangenterna) 

Paula:    ska du kolla på katter / gosedjur/ nalle  
 ska du kolla på nalle?  
 har du nalle? 
Vanja:   näe  
 ska vi söka på nalle  
Paula:    mm  
Vanja:   skriv nalle↑  

Exempel 57. Eleverna samtalar på svenska och skriver på finska 
 
Svenska är, som jag redan nämnt ovan, ett frekvent förekommande språkval 
bland eleverna sinsemellan. De talar ofta svenska med varandra och läraren 
är konsekvent med att tala finska när hon talar med hela gruppen och in-
ledningsvis i majoriteten av samtalen med enskilda elever. Efter en stunds 
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fortsatt bildsökande kommer läraren till eleverna och Paula talar och får 
svar på finska i exempel 58. Paula har redan sin text klar och utskriven.  

 
Paula:    valmis↑ mä olen ottanut kaksi 
 (klar ja har tagit två)   
Lärare:  saisinko mä toisen ja sen toisen sä annat sit Mer-

jalle↑ (får ja en annan och den andra ger du till 
Merja↑) 

Exempel 58. Eleven skiftar språk vid samtal med läraren 
 

Finska är det vanligaste språkvalet bland lärarna i de tvåspråkiga grup-
perna. När läraren närmar sig eleverna som här, skiftar språket från svenska 
till finska. Detta språkbeteende bekräftas även av Jonssons (2013) studie 
när translanguaging förekommer mellan eleverna när de t.ex. arbetar i grup-
per. När de olika språken ska användas och vilket språk som läraren vill att 
eleverna talar, visar eleverna i såväl denna studie som i Jonssons studie stor 
medvetenhet kring.  

10.3 Sammanfattande diskussion 
Kapitlet avser att besvara frågan: Hur påverkar flerspråkighet interak-
tionen i litteracitetskedjorna? Att separera språk för flerspråkiga individer 
är inte något som är dåligt eller bra (Creese 201525). Translanguaging är 
enligt Creese ett sätt för flerspråkiga att skapa mening. Denna syn ligger 
nära Cummins syn på empowerment (2000:44) och därmed blir även trans-
languaging ett sätt att bryta maktstrukturer genom att ge språklig makt till 
eleven. Det handlar alltså om olika ideologier. 

För att återkoppla till 3.3 har vi nu närmare fått se vad det kan innebära 
att vistas i skolan som flerspråkig elev när flerspråkigheten används som 
resurs. Vi har fått följa hur lärare och elever tillsammans konstruerar en 
flerspråkig miljö. Detta gemensamma konstruerande belyser även Slotte 
Lüttge (2005), men i den skola hon studerar tar det en annan riktning.  

I 10.1 har vi sett hur ett skolarbete kan utvecklas när användandet av 
flera språk inte ses som ett normbrott. Samarbetet mellan lärarna Merja, 
Mara och Laura belyser hur de utvecklar ett språköverskridande rum på 
skolan, och samtalen ger exempel på hur det realiseras i mötet med eleverna. 
                                                      

25 Translanguaging–Practices, Skills and Pedagogy 20150422. Högskolan 
Dalarna, Falun. 
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Samtalet i 10.1 illustrerar hur språkgränser kan suddas bort och språken 
flätas ihop, vilket ungdomarna i Jonssons studie (2013) visar är deras var-
dag utanför skolan. På individnivå innebär det en mycket stor skillnad att 
som Paula få möjlighet att använda sina språk som resurs jämfört med Su 
(se 3.3) som fick uppleva att det nog är något fel på hennes tunga, p.g.a. 
hennes flerspråkiga bakgrund. Eller i Husseins fall (se 3.3) bli förbjuden att 
använda sitt modersmål under lektionstid i skolan.  
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11. Sammanfattning och diskussion 
Detta kapitel inleds med en sammanfattning av avhandlingens huvudsakliga 
resultat i avsnitt 11.1. Därefter följer 11.2 om återkommande samtalsmöns-
ter och 11.3 om litteracitetskedjor och litteracitetspraktiker. I 11.4 diskute-
ras genrepedagogik och i 11.5 lyfts de flerspråkiga aspekterna. Avhand-
lingen avslutas med ett slutord. 

11.1 Sammanfattning av huvudresultat 
Skollitteracitet sitter i väggarna och uttrycks i tal- och skriftspråkliga hand-
lingar. Jag möter under mina observationer dynamiska klassrum med vari-
erade undervisningsformer och samtalsmönster. Miljöerna är lugna oavsett 
om barnen arbetar i eller under sina bänkar. Väggarna i skolorna är närmast 
tapetserade med texter, huvudsakligen elevarbeten och regler.  

 Det finns många och varierade materiella resurser, som gröna krittavlor, 
jordglobar och klassuppsättningar med laptopar. Trots det stödjer sig sko-
lan övervägande på en pappersbaserad skriftlighet. När digitala texter före-
kommer liknar de till formen tidigare renskrivningar på skrivmaskin. Tid är 
en avgörande faktor i skolsamtal, så att stress och exakta klockslag sätter 
ramar för interaktionen.  

Litteracitetskedjorna berättelse, faktatext och dikt skiljer sig åt i använd-
andet av materiella resurser. I berättelsekedjan är en bildserie ett centralt 
och materiellt fokus redan från uppstarten. I faktakedjan används en 
åsnebild som en resurs. I diktkedjan varierar resurserna utifrån vad eleverna 
väljer att ta med sig till skolan i form av tankar och artefakter. Å andra 
sidan finns det även påtagliga likheter vad gäller bruket av materiella resur-
ser, särskilt i relation till användningen av skrivtavlan som utgångspunkt 
för alla tre litteracitetskedjorna. Pekande förekommer ofta som en lärar-
rutin, för att förtydliga lärande eller regler. Även elever använder sig av pe-
kande som resurs, särskilt i smågruppsarbete. 

Resultaten visar att uppstarter och tolkningar av texttyper uppvisar både 
likheter och olikheter mellan de tre litteracitetskedjorna. Den i särklass tyd-
ligaste likheten är att alla tre uppstarter erbjuder elever tydliga skrivmallar. 
I faktakedjan innebär det fyra meningar och en rubrik, i berättelsekedjan 
strukturen början, händelser, slut och i diktkedjan erbjuds eleverna en skriv-
mall bestående av frågemeningar. Skrivmallen i diktkedjan är inte lika nor-
merande som inom berättelsekedjan och faktakedjan. På detta sätt växer 
gemensamma rutiner fram för hur man brukar göra olika slags uppgifter i 
skolan, vilket påverkar och skapar litteracitetspraktiker.  
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Lärarna introducerar litteracitetskedjorna en del i taget, så det kommer 
flera genomgångar inom varje kedja. Majoriteten av eleverna vet direkt vad 
de ska göra. Få elever missuppfattar uppgiften (jämför Wirdenäs 2013). Nå-
gon i faktakedjan har svårt att följa instruktionerna p.g.a. att förkunskap-
erna inte räcker till för att skriva av en text på egen hand, men eleven får 
extra vuxenstöd. I berättelsekedjan kan eleverna ta stöd av varandra i grup-
per. Inte heller i diktkedjan råder det oklarheter, och den som behöver har 
en skrivmall att utgå ifrån. 

Det är viktigt att erinra om att arbetet med texttyperna har olika syften. 
Berättelseprojektet har många delmoment som bildtolkning, samarbete, för-
ståelse osv. Faktatextkedjan har ett skrivmotoriskt huvudsyfte i kombina-
tion med räknande och igenkännande av ord och bokstäver. Diktprojektet 
syftar till att eleverna ska få skriva en egen dikt och använda sina känslor. 

När eleverna själva greppar pennan och börjar skriva varierar i kedjorna. 
I berättelsen och i diktkedjan kommer det sent i processen medan det kom-
mer in i ett tidigt skede av faktatextkedjan. I diktkedjan betonar läraren att 
eleverna ska låta pennorna vänta under tiden läraren skriver en gemensam 
text tillsammans med eleverna. Vid genomgångar är det enbart inom dikt-
kedjan som icke skoltypiskt material (skoltypiskt: skrivtavla, pennor, linja-
ler) förekommer, t.ex. en sten.  

Skriftspråksnormen att skriva fint förmedlas nogsamt av lärarna till elev-
erna inom alla tre litteracitetskedjorna. Skriva fint är inte bara att ha en fin 
och läsduglig handstil i skolan, utan signalerar att skolans litteracitetsprak-
tiker har skriftnormen i centrum. 

Elevernas återbruk av lärarens ord (t.ex. tips), dvs. hur eleverna ”ekar”, 
är ytterligare ett resultat. Eleverna återbrukar lärarens rekommenderade 
förhållningssätt. Anna tar fasta på hur läraren gör för att styra gruppsam-
talet när hon frågar: får ja ge ett tips. Det blir ett återkommande samtals-
mönster för Anna, som med hjälp av denna inledning avväpnar sina grupp-
kamrater som därmed släpper in hennes tankar på ett för Anna smidigt sätt.  

Det finns en viss tendens till att lärare i undersökningen förutsätter kän-
nedom om etablerade klassrumspraktiker redan i skolår 1. I faktatextkedjan 
börjar läraren med att säga: faktatexten det vet vi ju hur vi brukar göra. 
Läraren signalerar att detta är något som eleverna borde känna till redan. 
Den sortens inramning lägger grunden för vidare frågor. 

Lärarnas genomgångar leder i alla tre litteracitetskedjorna, berättelse, 
fakta och dikt, till fasta samtalsmönster genom att lärarna ställer frågor till 
eleverna på ett sådant sätt att dialogerna därefter fortsätter i listformat med 
utmärkande inledningar som: då är det några saker vi ska tänka på och vad 



SARI VUORENPÄÄ  Litteracitet genom interaktion  215 
  

brukar jag säga mer. Lärarna ger även tydliga avslutningssignaler när list-
samtalet är slut genom t.ex. ett okej. Denna typ av samtal varigenom många 
elever är aktiva uppmärksammar även Skoog (2012) som en lyhörd ambi-
tion med en avigsida, nämligen att djupare samtal uteblir. Även Tanner 
(2014) uppmärksammar oss på att klassrumsinteraktion har en benägenhet 
att anta en listkaraktär genom vissa frågeinledare och avslutssignaler. Skolans 
interaktion vid genomgångar tycks följa ett mönster som inte, i någon högre 
grad, ifrågasätts av eleverna. Det behövs samtidigt en balans. Lärarna be-
höver rutinisera och ekonomisera. 

Ytterligare ett gemensamt resultat för alla tre introduktionerna, berät-
telse, fakta och dikt, är att det kommer en sluten IRE-fråga tidigt i interak-
tionen. IRE:n kan påbörjas när läraren exempelvis frågar vad står det där i 
mitten vad är det nya temat och eleven svarar dikt, vilket läraren evaluerar 
genom att säga runot alltså dikt och samtidigt pekar på orden. I sådana 
mönster har eleverna liten möjlighet att ta egna initiativ. 

Samtidigt visar resultaten att lärarna i hög grad är medvetna om betydel-
sen av olika samtalsformer så att eleverna får möjlighet till en varierad språk-
användning. När elever arbetar i smågrupper finns en större variation av 
samtalsmönster, i jämförelse med helklassmoment, och eleverna tar där på 
sig olika ansvarsroller inom olika delar av samtalen. Läraren har alltså möj-
lighet att släppa den strikta lärarrollen som expert och kontrollant för att 
istället följa hur elever utvecklar interaktionen av egen kraft (Barnes & 
Todd 1995). Damber (2010) betonar att framgångsrika klasser har flexibla 
lärare. 

Generellt är läraren primärtalare och initiativtagare vid introduktionen 
av litteracitetsuppgifter och läraren kan i sin yrkesroll när som helst skifta 
ämne och innehåll. Men deltagarrollerna primärtalare, sekundärtalare och 
lyssnare kan växla. I och med att lärare och elever har olika roller i skolan 
och läraren har rätten att bestämma agendan krävs det en annan slags in-
teraktionellt arbete från elever för att anamma en primärtalarroll med lära-
ren som motpart i jämförelse med när elever pratar med varandra. 

Eleverna försöker, i viss grad, påverka samtalen. Det är inte bara lärarna 
som för samtalen till skriftspråksnormen, istället för till innehållet. När lä-
raren, i t.ex. berättelsekedjan, försöker flytta samtalet till innehållet svarar 
en elev med att ta upp en formaspekt. När läraren accepterar att samtalet 
åter handlar om form kan det utmynna i ett vanligt förekommande samtal 
om litteracitet där både lärare och elever känner igen sig.  

I helklassituationer krävs det envisa och målmedvetna elever för att bryta 
igenom lärarmonologen. Genom att trägen vinner, ur elevperspektiv, kan 
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eleverna bidra med viktiga aspekter till samtal. När elever tar initiativ, i 
helklassituationer kan det bottna i ett motstånd mot uppgiften.  

Flerspråkiga resurser tas ibland i bruk, men oftast bygger skolarbetet på 
en enspråkig samtalsnorm. Möjligheten att använda flera språk kan vidga 
elevens möjligheter att uttrycka sina tankar, när tankarna annars kan 
springa före förmågan att uttrycka sig på det nya språket. Flerspråkighet 
kan vara en användbar resurs oavsett lärarens språkbakgrund. Vi får följa 
hur lärare och elever tillsammans, i en av elevgrupperna jag har observerat, 
konstruerar en flerspråkig miljö där språken flätas ihop. 

De enspråkiga miljöerna har en viss grad av öppenhet för och positiva 
attityder till flerspråkighet, vilket t.ex. syns på väggarna genom flerspråkiga 
texter, men den muntliga interaktionen förs nästan enbart på svenska.  

Ett resultat i sig är att jag har mejslat fram litteracitetskedjorna som ana-
lysenhet och att enheten har visat sig vara en användbar anpassning av tidi-
gare textkedjor (Holmberg & Wirdenäs 2010) och kommunikationskedjor 
(Karlsson & Nikolaidou 2011). 

11.2 Återkommande samtalsmönster 
Resultaten visar några återkommande samtalsmönster. En stor del av hel-
klassamtalen tar som sagt formen av korta yttranden som bildar listor i re-
lation till en fråga från läraren. I sådana mönster har eleverna liten möjlighet 
att ta egna initiativ. Lärares frågor kan starta upp både IRE-mönster och 
längre samtal med korta yttranden alternativt listor genom särskilda sam-
talsinledningar.  

De gemensamma litteracitetspraktikerna är påtagliga och eleverna vet 
vad lärarna förväntar sig för svar efter frågor såsom: då är det några saker 
som vi ska tänka på, mer, vad brukar jag säga, vad brukar jag säga mer, 
hur ska man skriva bokstäver och frågelappar som läraren klistrar på tavlan 
i listformat. Lärarna ställer frågor som eleverna kan svara på med enstaka 
ord såsom: sten, grå, en fyrkant, modellera osv.  

Listorna har olika avslutningssignaler, varav några är distinkta och åter-
kommande så som: nu, följt av vad som ska hända vidare, vi stoppar där, 
och okej. Listformatet kan hämma genuina samtal, samtidigt som det är en 
resursbesparande handling. 

I helklassmoment möter vi ofta IRE-mönster (initiering-respons-evalue-
ring) som tycks vara ett inarbetat sätt att t.ex. börja en lektion genom att 
läraren är den som får och tar rollen som primärtalare.  
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IRE har ofta diskuterats när lärare och lärarutbildare har talat om klass-
rumskommunikation. Sahlström (2008) analyserar särskilt IRE i översik-
tens kapitel 3 och han betonar att IRE blivit en normativ modell för hur den 
goda pedagogen inte ska göra och visar på passiva elever som endast svarar 
på lärarens frågor. Min egna, högst personliga, förhoppning när jag startade 
materialinsamlingen var att IRE:ns tid var förbi.  

IRE kan, enligt Sahlström, och i linje med mina resultat, fungera för en 
beskrivning av lärares undervisning inför helklass om den som analyserar 
ser möjligheten i att expandera IRE till större enheter. IRE-frågor som är 
välplanerade och noga förberedda kan också visa hur elever tänker. I ett 
andraspråksperspektiv ger inte samtal som tar ett IRE-mönster andraspråks-
elever utrymme att använda det nya språket. Vid överanvändning av IRE 
riskerar man som lärare, enligt Gibbons (2010:198), att förminska samtals-
kontexten, vilket speciellt flerspråkiga barn kan bli lidande av utifrån brist-
en på variation i frågemönstret. Samtalsutrymmet blir minimerat för elev-
erna mellan frågan och evalueringen. IRE-interaktionen kan dock enligt 
Gibbons tjäna sitt syfte om tanken är att läraren snabbt vill kontrollera att 
eleverna förstår ett moment. I denna undersökning signalerar lärarna även 
att det är fråga om repetition av något som eleverna redan känner till. IRE-
frågor kan också starta upp samtalslistor.  

Resultaten åskådliggör olika sorter av IRE. IRE är därmed inte endast tre 
drag. Ibland leder IRE som sagt till samtalslistor.  

Resultaten demonstrerar att det finns fyra huvudtyper av IRE inom skol-
interaktionen kring litteracitet som jag kallar för: isolerade IRE, IRE med 
flera responser och avslutande evalueringar, upprepade IRE och inskjutna 
IRE. 

 
Typ 1) Isolerade IRE 

 
IRE enligt den traditionella modellen som avslutas vid evalueringen 

 
Initiativ 
Respons 
Evaluering 
 

Det finns en tendens i materialet att när fokus blir på form växlar sam-
talsstrukturen över till korta frågor och svar vilket följande utdrag visar. 
När läraren ställer frågan i yttrandet 63, (utdrag från exempel 27 i 8.1.2) 
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öppnar inte det för andra svar än taket. Detta exempel handlar enbart om 
grafisk form. 

 
63. Lärare:  hur ska man skriva bokstäverna säger vi↑ ska te vara uppe 

i↑ 
64. Noa:  taket 
65. Lärare:  aa 
 
Frågan, som läraren ställer i yttrande 63: hur ska man skriva bokstäverna 
säger vi ska te vara uppe i, kallar jag för ifyllnadsfråga, att jämföras med 
skolans fylleriuppgifter som t.ex. i Cummins (2000) fyrfältare (se figur 3) 
hamnar i det ”förbjudna fältet” i uttråkningszonen, alltså som en aktivitet 
som inte är att rekommendera om man vill arbeta språkutvecklande. Gib-
bons (2006) menar att det är viktigt för lärare att hitta en jämvikt mellan 
att använda sig av slutna kontrollfrågor och frågor som ger elever tillfälle 
att själva bestämma innehållet i hur de svarar.  
 
Typ 2) IRE med flera responser och avslutande evalueringar 
 
I typ 2 sätter den första initieringen igång en serie korta responser som eva-
lueras på olika sätt. Uppbackningar, dvs. evalueringarna, kan även vara 
kroppsliga så som nickningar, och fortsättningssignaler som ges separat el-
ler i kombination med evalueringarna. 
 

I 
R 
R 
R 
E osv. med variationer och minimala evalueringar 
 

Typ 3) Upprepade IRE 
 
I typ 3 är IRE-leden tydligt sammanhållna och följer på varandra som ked-
jor av IRE.  
 

IRE  
IRE 
IRE 
IRE 
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IRE 
IRE   

 
Både typ 2 och typ 3 synliggörs i exemplet nedan. Typ 2 är markerad med 
grönt och finns i yttrandena 25−28, vari yttrandet 25 innehåller en initiering 
som följs av två responser i yttrande 26 och yttrande 27 och en evaluering i 
yttrande 28. Typ 3 är gulmarkerat och upprepas i yttrande 17−19, 19−21, 
23−25, 28−30 samt 34−36.  

 
I                        17: Lärare vilka slags tankar blir det här    

   när det är sådana här färger? 
R 18: elev 1  karamell 
EI 19: Lärare karamell tänker du på mm  
   och vad tänker du på X 
R 20: elev 2 klubba 
E 21: Lärare du tänker på klubba det  

skulle man ju också kunna 
skriva en dikt om 

R 22: elev 3 polkagris 
EI 23: Lärare polkagris jaha X 
R 24: elev 4 tänker på färger 
EI 25: Lärare färger och X 
R 26: elev 5 polkagris 
R 27: elev 6  mår bra 
EI 28: Lärare mår bra mm joo X 
R 29: elev 7 glädje och skratt 
E 30: Lärare glädje och skratt mm 
R 31: elev 8 karameller 
E 32: lärare karamell 
R 33: elev 9 marmeladtårta med regn- 
   båge 
EI 34: Lärare mhmm X 
R 35: elev 10 regnbåge 
E 36: Lärare regnbåge aa 
R 37: elev 11 mår bra 
E 38: Lärare mår bra 
 

Samtalsutdraget ovan har tidigare analyserats i exempel 47 i avsnitt 9.1.3, 
där vi kunde se hur eleverna börjar svara i ett samtalsmönster med korta 
yttranden med ett ord i taget, med svar som polkagris, klubba, godis, mår 
bra, karameller, regnbåge, glädje, marmeladtårta med regnbåge och skratt 
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och olika färger osv., omväxlande på finska och svenska. Här vill jag alltså 
visa hur samtalet såg ut i arbetstranskriptionen utan språkbyten men med 
fokus på IRE. Mönstret är IRE, men frågan är öppen och det framgår av 
exempel 48 att eleven Paula bryter IRE-strukturen genom att hon vill ta in 
en annan aspekt, nämligen sorg. IRE kan här ses som brainstorming genom 
en öppen inledande fråga och väldigt långt ifrån att eleverna skulle vara 
passiva offer för lärardominans. 

 
Typ 4) Inskjutna IRE 
 
En fjärde variant av IRE i materialet, som inte syns lika tydligt vid en första 
anblick, är den av typ 4: 
 
Lärarmonolog 
IRE 
Lärarmonolog 
IRE 
Lärarmonolog 
 
Utmärkande för typ 4 är att längre monologiska lärarprat avbryts för typ 4 
IRE. Här kan IRE ibland ha en ordningsfunktion, för att hålla uppmärk-
samheten levande hos eleverna. Denna typ av IRE kan se ut som exempel 16 i 
7.1.3. Den slutna I-frågan i slutet på yttrande 1: vad är det nya temat? får 
det givna svaret dikt i yttrande 2, som evalueras i yttrande 3 med runot 
alltså dikter. Nästa I-fråga i slutet på yttrande 3: märkte ni något när ni 
kom in i klassrummet? besvarar eleven, i yttrande 4, med sagotältet har 
kommit upp vilket är fel svar som läraren korrigerar i yttrande 5 med: och 
nu kallar ja det för vad? Eleven Niika svarar med dikttältet i yttrande 6 som 
är det rätta svaret och läraren evaluerar med ja dikttältet i yttrande 7. 
  

1. Lärare:  Så där↑ / men sen↑ ja har här (tittar mot krittavlan) 
börjat skriva lite här om vårat tema / det nya temat 
/ vad står det där i mitten / vad är det nya temat? / 
(flera elever räcker upp handen och läraren tillfrågar 
en elev avbryts av ett högt gäspljud) sluta / sånt där 
gör man inte alls (riktat till eleven som gäspar) 

2. Sasha:  dikt 
3. Lärare:  (pekar i cirkeln på tavlan) runot alltså dikter / å sen 

så har ja lite den här gången här / förra gången när 
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vi började ett tema/ så funderade vi tillsammans vad 
vi skulle jobba med / när vi hade må bra tema men 
nu har ja skrivit lite tankar / kring vad vi borde hinna 
med att göra tillsammans / under denna vecka. Ni 
har säkert märkt att ja har arrangerat något här 
märkte ni något när ni kom in i klassrummet?  

4. Niika:  sagotältet har kommit upp 
5. Lärare:  och nu / kallar ja det för vad? 
6. Niika:  dikttält 
7. Lärare:  ja dikttältet / som där (pekar på tavlan vid ordet 

dikttält) ja har tänkt mej att vi strax går till dikttältet 
och slår oss ner / en stund där å denna vecka är en 
sak (pekar på tavlan) att skriva den egna dikten↑ / i 
fredags tipsade ja er om att ta med nån liten egen sak 
eller foto eller tänk på någon sak / ehm/ man kan 
skriva dikter på många olika sätt / å det kommer vi 
kanske att prata om klockan tio när vi kommer in 
(pekar på tavlan på tiden i dagens planering) eeh jo 
klockan 10 

Exempel 16. Läraren introducerar diktarbetet 

11.3 Litteracitetskedjor och litteracitetspraktiker 
När en litteracitetskedja startas upp, pekar exemplen på grundliga genom-
gångar jämfört med andra skolsituationer, där mycket snabba kast kan ske 
från ämne till ämne med mycket korta uppstarter, t.ex. när eleverna upp-
muntras slå upp en viss sida i en skolbok. Samtalen visar på hög grad av 
fokusering kring det inramade ämnet.  

Det finns ändå vissa olikheter mellan kedjorna. Faktakedjan har en text-
inriktad introduktion, berättelsekedjan har både en text- och elevinriktad 
introduktion och diktkedjan en individinriktad introduktion. I uppstarten 
läggs ramen för vilka aspekter av litteracitet som synliggörs och lyfts fram 
inom kedjorna och vilket utrymme olika delar ges. Uppstarten pekar på lä-
rarens riktning och vilja, som ett första steg i undervisningsförloppet. Från 
detta steg sker sedan det fortsatta mötet mellan deltagarna. Deltagarna län-
kar ihop kedjan tillsammans för att nå dit läraren har bestämt. Introduk-
tionerna betingar samspelet med elever genom att antingen servera eleverna 
ett färdigt koncept eller att i olika grad låta eleverna vara medskapare. 

Samtidigt som barn ska knäcka den första läs- och skriftkoden behövs 
modelltexter. Att skriva av eller att skriva med egna ord diskuterar Liberg, 
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af Geijerstam & Wiksten Folkeryd (2010:77ff.). Avskrifter kallas ibland för 
reproducerande texter och anses hindra lärandet medan när man skriver 
med egna ord, så kallade producerande texter, ses det som mer gynnsamt 
för lärandet. Författarna poängterar dock att stora delar av de elevtexter 
som skrivs i skolan är avskrifter och att det är en naturlig del av skolspråk-
andet. Det är inte själva avskriftsmomentet som avgör om det är lärande. 
Lärandet synliggörs istället i elevernas relationer till texterna. En avskrift 
kan bli en lärande imitation om det kopplas till förståelse. Utan förståelse 
kan det mer liknas vid en dressyrhandling. Texten kan se väldisponerad och 
stark ut, men utan att eleven har tagit till sig innehållet. Här betonar förfat-
tarna att samtalet har en central roll för att komplettera texten.  

Kanske kan vi skönja det Liberg (2009b) ser som genretänkets risker vad 
gäller t.ex. faktatexten som ges en mekanisk tolkning istället för att fokusera 
på textens funktion och syfte. Genom att läraren betonar att det ska skrivas 
i finboken blir det fokus på handstilsövning. Eleverna har redan lärt sig hur 
en faktatext byggs upp, dvs. fyra meningar och en rubrik är etablerat och 
befäst. Eleverna erbjuds här en väldigt specifik och snäv tolkning av genren 
faktatext som har etablerats i just det aktuella klassrummet.  

Även om läraren vid genomgången av berättelsekedjan använder ordet 
fantasi tycks det som om ordets innebörd inte följer med till elevernas dis-
kussion om texttypen. Utan eleverna, i den grupp jag följer, röstar fram att 
berättelse inte baseras på fantasi. Med tanke på hur följsamma eleverna är 
i andra situationer när de anammar lärarens instruktioner ordagrant kan 
detta möjligtvis kopplas till en högre nivå i skolkontexten. I den aktuella 
skolpraktiken har berättelse relaterat till fantasi getts en egen innebörd av 
just dessa elever i just detta exempel. Fantasitext kan vara något annat för 
eleverna än en pluggtext med tydliga ramar, styrd struktur med början, mit-
ten, slut och ett styrt innehåll, i detta fall genom bildserien. 

Dikt som texttyp presenteras med en variation av olika exempeltexter 
och mitt i processen släpps en elev in för att säga en egen dikt. Läraren har, 
möjligen, väckt elevens intresse och elevens stämma blir hörd och tagen på 
allvar. Diktkedjan uppvisar en bredd av instruktioner, från öppna till mer 
bundna utifrån vilka behov eleverna har.  

Om jag endast hade analyserat undervisningsförloppen på makronivå, 
dvs. vilka texttyper som förekommer, hade jag kunnat pricka av styrdoku-
mentets, Lgr11, önskade texttyper. Det didaktiskt kritiska framkommer 
först på nästa nivå när vi tittar närmare på hur texttyperna realiseras. Det 
kan ge oss en indikation på att skolan har kommit en bit in vad gäller att 
introducera texttyper, men att mycket arbete kvarstår.  



SARI VUORENPÄÄ  Litteracitet genom interaktion  223 
  

Att samtala i skolan om litteracitet i listformat kan innebära både möj-
ligheter och begränsningar. Möjligheten finns att använda listan som en re-
sursbesparande teknik i skolsamtal för att på kort tid få fram acceptabla 
elevsvar. Utifrån Svenssons (2014) resultat att barnen sällan tar sig an lö-
pande text överhuvudtaget ser jag dock även vissa medföljande begräns-
ningar. Vad händer med språkutvecklingen om barn varken i skrift eller tal 
blir utmanade att språka i längre sammanhängande yttranden? 

 Jag ser i likhet med Skoog (2012) och Wedin (2009) en viss risk för det. 
På sikt räcker det inte att kunna uttrycka sig kort och fragmentariskt. Utan 
här finns en fara för att språk- och kunskapsutvecklande samtal uteblir (jmf 
Wedin 2009). Längre yttranden behövs för att exempelvis länka ihop var-
dagsspråk och skolspråk.  

Detta sammantaget visar att yttranden på ordnivå är en ekonomiserande 
resurs i helklass som har sin plats så länge det kombineras med exempelvis 
smågruppsarbete där eleverna har större samtalsutrymme. 

Jag kan också se hur skolår F−3 förbereder barnen för fortsatta listsamtal 
i mellanåren, samtidigt som listorna då tycks skifta karaktär. Listorna i 
denna undersökning har i huvudsak varit av två olika sorter. Först har vi 
etablerade listor, listor med uppräkningar av ett institutionellt innehåll 
såsom i exempel 26 och 27. I exempel 26 är det eleven Theo som startar 
upp listan om skriftnormer genom frågan ska det vara fint och svaren går 
mot fint, punkt, stor bokstav, stava rätt osv., en uppräkning i listformat 
som eleverna tycks vara väl förtrogna med. Utöver etablerade listor så har 
vi även mött förslagslistor, som i exempel 7. Läraren frågar eleverna vad 
eleverna tycker stenen ser ut som, vilket följs av svar i listformat: fyrkant, 
klipphäll, berg, norge, stenåldern, strand. Innehållslistor med ett mer en-
cyklopediskt innehåll som t.ex. svaren på Europas huvudstäder synliggörs 
inte i materialet. Däremot visar Tanner (2014:168ff) på den typen av sam-
talslistor när interaktionen utgår från läroböcker när uppräkningarna sker. 
Om det är i listform vi ska kommunicera med varandra i skolan får eleverna 
alltså en förberedelse under lågstadiet till vad som väntar på mellanstadiet.  

11.4 Genrepedagogik 
Det är påfallande att en sorts genrepedagogik numera är utbredd. Traditionellt 
arbetade man ofta på lågstadiet bara med berättande text, men idag är det 
som framgått en repertoar av texttyper som eleverna förväntas erövra 

För nio år sedan, närmare bestämt den 26−28 januari 2007, var jag med 
som lärarutbildare på en konferens som Myndigheten för skolutvecklingen 
arrangerade med titeln Education, Diversity and Excellence. Vi fick möta 
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flera olika föreläsare som diskuterade hur vi bemöter elever med olika för-
kunskaper med ambitionen att ge alla en likvärdig skolgång. Detta tema 
talade bl.a. Jim Martin, John Polias, David Rose, Inger Lindberg, Mariana 
Sellgren, Lorraine Monroe och Margareta Holmegaard om. Det huvudsak-
liga innehållet var tydligt, och Myndigheten för skolutveckling pekade med 
hela handen ut i vilken riktning vi skulle gå som lärare och lärarutbildare. 
Att elever har rätt att möta olika texttyper under sin skolgång manifestera-
des som en demokratisk rättighet, vilket 2011 års läro- och kursplaner be-
kräftar. Vi lärare behövde öka våra kunskaper om vad som är skillnaden är 
mellan vardagsspråk och skolspråk, lärobokstexters skilda register, multi-
modalitetens betydelse, ordförrådets relevans osv. Detta innehåll har sedan 
återkommit inom en mängd olika fortbildningssatsningar, statliga såväl 
som kommunala, och det har blivit ett allt tydligare spår inom lärarutbild-
ningen.  

Genrepedagogiken har blivit en synlig explicit pedagogik, att jämföra 
med mycket som är osynlig och tyst kunskap i skolan. I den svenska littera-
citetsundervisningen har det tidigare varit fokus på berättande. Det har 
illustrerats av Norberg Brorssons avhandling från 2007, som visade att be-
rättande texter dominerar i skolans skrivundervisning på högstadiet och 
särskilt i de fall då stoffet är egenupplevt och individcentrerat. Norberg 
Brorsson betonade att eleverna behöver även annat skrivande med innehåll 
och fakta från samhället. Vidare efterlyste hon samtal mellan lärare och elev 
som en röd tråd genom hela skrivprocessen.  

Liberg (2009b) konstaterar i artikeln Genrepedagogik i ett didaktiskt 
perspektiv att genrepedagogiken börjar slå igenom inom svensk skola. 
Genrepedagogiken kan ha flera olika ursprung, men i Sverige kopplas den 
vanligen till den australiensiska genrepedagogiken. Det genrepedagogiska 
hjulet har även introducerats i hög grad inom svensk skola. Genrepedagogik 
är en undervisningsform som enligt Liberg (2009b) kan gynna elevers språk- 
och kunskapsutveckling samtidigt som hon ser riskerna. När skolan nås av 
en modell för undervisning som universalmedel kan modellen överutnyttjas 
och börja leva sitt eget, kanske instrumentaliserade liv. Resultaten åskådlig-
gör, i viss grad, att Liberg kan ha fog för sin oro. Om de första faserna i 
genrehjulet inte ges tillräckligt med tid, hävdar Holmberg (2010) att genre-
skrivande kan bli som torrsim, vilket innebär teknikövningar utan menings-
fulla sammanhang. Eleverna behöver, enligt Holmberg, hjälp med att se på 
texterna genom olika språkliga ”glasögon”. Holmberg betonar att genre-
pedagogik inte är en underkur för litteracitetsarbete. Textsamtal kräver 
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även andra aspekter, såsom exempelvis mycket planeringstid och en stor 
portion nyfikenhet på vad elever har för resurser med sig till skolan. 

 Jag kan se att eleverna introduceras till olika texttyper, men sättet har 
vissa instrumentaliserade drag. I övrigt ser jag inte att lärarna diskuterar 
språkliga kännetecken i ett bredare perspektiv med eleverna. Det tycks vara 
en nivå som delvis är främmande. Denna aspekt ryms inom cirkelmodellens 
(se figur 2) fas 2 när man närmare studerar texter inom genren för att förstå 
syftet, strukturen och de kännetecknande språkliga dragen. Här kan man 
som lärare stödja elever till ett metaspråk, ett språk för att tala om språk, 
genom att uppmärksamma aspekter som sammanlänkande ord, verb och 
tempus. Eleverna i studien får huvudsakligen stöd utifrån textmönster och 
ordnivån inom helklassmoment. När eleverna arbetar i smågrupp diskute-
ras andra textuella drag exempelvis flyt i det muntliga berättandet, skrivstil, 
gemener och versaler, utvidgade berättelser, kommateringar, allt eftersom 
situationen så kräver.   

11.5 Flerspråkighet 
I linje med Garcias tankar om social rättvisa och social träning (se 5.4), kan 
vi se positiva attityder till olika språk i klassrummen, dvs. den sociala rätt-
visan synliggörs genom exempelvis texter på olika språk på väggarna. Skol-
an tycks vara redo för att ta nästa steg mot social träning genom att kon-
kretisera den sociala rättvisan i handlingar som att använda flera språk i 
klassrummet. 

Flerspråkighet behöver manifesteras i klassrummen, på varje skola, av 
varje skolledare, av varje lärare och över alla ämnesgränser. När en elev, 
som Paula, i exempel 54, frågar om hon får skriva på olika språk behövs en 
samsyn hos lärare. Annars hade troligtvis hennes flerspråkiga resursanvän-
dande stoppats längs vägen av andra lärare. Att skriva och efterleva en så-
dan språkpolicy på en skola kräver mer än tips och råd, det kräver gedigna 
kunskaper i andraspråksutveckling och flerspråkighet. Det räcker alltså inte 
att konstatera att alla lärare är språklärare och ansvariga för elevers språk-
utveckling, utan alla lärare behöver fortbildning inom dessa områden.  

Tyvärr har jag sett en motsatt inriktning, t.ex. i samband med lärarlegi-
timationsreformen som pågått under min doktorandtid. Som lärare mot 
yngre åldrar, inom skolår 1−3, fick man initialt26 en behörighet ”på köpet” 
                                                      

26 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssam-
ling/Forordning-2011326-om-behor_sfs-2011-326/ Hämtad 20160319. 

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2011326-om-behor_sfs-2011-326/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2011326-om-behor_sfs-2011-326/
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i svenska som andraspråk, utan att ha läst ämnet. Hur svensklärare i skolår 
1−3 per automatik kunde bli behöriga i svenska som andraspråk är för mig 
obegripligt. Detta gör att problematiken med obehöriga lärare minskar 
drastiskt i statistiken, men elevernas behov kvarstår. Var försvann tankarna 
från Education, Diversity and Excellence 2007 när vi mötte flera olika fö-
reläsare som diskuterade hur vi bemöter elever med olika förkunskaper och 
då med ambitionen att ge alla en likvärdig skolgång? Gäller inte den tanken 
även grundskolans yngsta barn? Skolverkets presentationer 2005 och 2011 
kan ge en viss insyn i hur elever med utländsk bakgrund är överrepresente-
rade bland elever som inte når målen. Det visar hur viktiga tidiga insatser 
torde vara. I december 2013 ändrades behörighetsförordningen vilket inne-
bär att behörighetskraven skärptes för den som undervisar i svenska som 
andraspråk i årskurs 1−6: det krävs numera minst 30 högskolepoäng i äm-
net. Detta gäller de lärare som framöver vill ansöka om behörighet i ämnet.  

Jonsson belyser att translanguaging är en möjlig strategi både för elever 
och lärare, parallellt som hon efterlyser en större medvetenhet och ett expli-
citgörande av strategin som pedagogik. Jonsson (2012) förtydligar även 
vissa svårigheter som kan uppstå när lärare försöker använda språk som de 
inte behärskar, t.ex. visar exemplen att andra elever kan bli irriterade och 
inte förstå poängen med att ta in ytterligare språk. Huvudsakligen har lä-
rarnas inkluderande språksyn ett stort ideologiskt värde och tydliggör att 
läraren uppskattar elevernas språkliga resurser. Det talade språket är, oav-
sett modersmål, den bas som utveckling av litteracitet bygger på och Cum-
mins (2000) poängterar att eleverna behöver lärarens stöd i att utveckla 
både språkets muntliga och skriftliga färdigheter.  

Lärarna som använder translanguaging, se t.ex. exempel 56 och tabell 9, 
öppnar upp för kopplingar mellan språken. Barnets språkliga resurser blir 
accepterade och möts positivt, vilket visar hela elevgruppen att flerspråkig-
het är värdefullt. Läraren byter även delvis roll med eleven och läraren blir 
inlärare.  
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11.6 Slutord 
Hur gick det för eleverna som skrev dikter? Blev alla sluttexter på rim och 
enligt mallen? Några slutprodukter inom diktlitteracitetskedjan kan illu-
strera möjligheten det kan ge att arbeta med stöd av en skrivmall. Skrivmal-
len i diktkedjan fungerar som ett stöd för skrivandet, men är ingen tvångs-
tröja. Eleverna använder skrivmallen i olika grad, utifrån olika behov, inom 
diktkedjan, vilket sluttexterna i bilderna 36 och 37 kan visa.  

Bild 36 – 37 Dikter skrivna med och utan mall   

På hästhuvudet finns en dikt som har rubriken Quantina inklistrad. Dikten 
baseras i viss grad på mallen som läraren har presenterat med fem frågor, 
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se bild 27 i 7.2.3. Frågorna besvaras i en annan ordning än i mallen, näm-
ligen 1, 5, 2 och 4. Fråga 3 besvaras inte alls. Ytterligare ett exempel på en 
sluttext i diktkedjan är dikten Koivu (Björk). Dikten lyder: Puist kauneihin 
koivu on, ja koivu aina kesän tuo, vilket jag har översatt till svenska: Av 
trä(d) det vackraste björk är, och björken alltid sommaren bringar. Dessa 
två elevdikter kan illustrera hur olika elevers behov av stöd i sitt skrivande 
kan vara inom de tidiga skolåren.  

Som lärare möter vi alltid stora utmaningar. Kanske är den största utma-
ningen idag för skolan som institution att mentalt växla spår från ett en-
språkigt samhälle till att ta utgångspunkten i att vi lever i ett flerspråkigt 
samhälle i en globaliserad värld. 

 Flerspråkighet är inget problem, vilket man kan tro om enspråkigheten 
sätts som norm. Vad skulle möjligtvis kunna hända med skolan om fler-
språkigheten skulle ses som en tillgång och en genomsyrande resurs? Tänk 
dig bilden av att det är enspråkigheten som är problemet. Vad ska vi göra 
för att flera barn ska få uttrycka sig på flera språk? Den tvåspråkiga skolan 
i denna undersökning kan visa vägen från enspråkigt till tvåspråkigt och 
visa på möjligheten att två språk kan öppna upp för flera språk. Trans-
languaging, eller korsspråkande som det ibland översätts till, är i skolan 
kopplad till processer där människor får använda hela sin språkliga resurs 
för att aktivera bakgrundskunskaper.  
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12 Summary 
The dissertation Litteracitet genom interaktion [‘Literacy through Interac-
tion’] falls under the research discipline of educational science specialising 
in didactics. In this discipline, didactics comprises the relationship between 
teaching, learning and socialisation with the basic assumption being that 
teaching is based on a number of activities. This dissertation spotlights how 
literacy interaction can work in the multilingual environments of primary 
school. It investigates conversations in and about writing.   

The overall aim of the study is to analyse the interaction that occurs in 
literacy chains in the early years of primary school in multilingual environ-
ments. Literacy chains are considered to be series of sequences related to the 
teaching of writing in school, and I focus on the interaction in these chains. 
The following questions are considered: 

 

• How is interaction in school embedded in the physical context? 
• What happens in the interaction at the onsets of literacy chains and 

how do pupils interpret the text types? 
• What happens in this interaction in lessons and how do pupils in-

terpret the lessons?  
• In what way do pupil initiatives affect interaction in the literacy 

chains? 
• How does multilingualism affect interaction in the literacy chains?  

 

The dissertation takes a dialogical approach to literacy, which means that 
literacy is a social act and something we humans do in interaction with oth-
ers. I furthermore use the term translanguaging to capture how several lan-
guages can work together and coexist in interaction. I likewise use mediat-
ing as a theoretical concept to determine how we can use artefacts to under-
stand the world around us. In this dissertation, interaction and context are 
considered to be interplaying factors that work together, with contexts be-
ing produced during and by the interaction in progress. This interplay be-
tween context and interaction is manifest, for instance, in the way the con-
text may include resources that can be used by the participants or remain 
potential resources. One example of such resources is the multilingualism 
of the participants. 
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Literacy can be analysed on different levels. I see literacy chains as a sup-
plementary link between literacy events and literacy practices. Usually, re-
searchers maintain that writing events are based on a practice. I would like 
to use literacy chains as a new “building block” in the analytical work. In 
the same way, practices are analysed on different levels, both at the individ-
ual school level and in the assignments I chose to monitor. The analysis can 
thus be said to be carried out at a meso level for writing practices in general 
but also at a micro level in terms of the level of conversational turns (cf. 
Melander & Sahlström 2010). 

The dissertation uses translanguaging for a perspective on multilingual-
ism. Translanguaging presupposes that multilinguistic environments (Gar-
cia Wei 2014:24), and not monolingual ones, are the norm and reflects an 
approach that includes both creativity and a critical perspective. Creativity 
is produced in the encounters between people from different backgrounds, 
while the critical perspective entails identities changing on a continuous ba-
sis in language practices. Translanguaging is not limited to spoken language 
but can also be linked to writing (Garcia Wei 2014). The focus here is on 
what people do with language in teaching, including varieties and modali-
ties, and how multilingual speakers switch between languages and thus how 
different languages are integrated. Translanguaging as a perspective can be 
applied to all pupils. However, it should be noted that multilingual writers 
often write in one language at a time.    

The material for this study was collected from three different schools in 
the early years of primary school, from year zero to year three, and from 
this I selected literacy chains. The chains are linked by the fact that they 
involve a writing assignment that all pupils complete, which in my material 
involves the text types narrative, factual text and poem. During the series of 
teaching sequences that unfold, there is an interplay of literacy events in 
connection with speech, writing and various artefacts. My main object of 
inquiry is the interaction that occurs in these literacy chains. The literacy 
chain as a model can be illustrated by the following picture:  

 

Sequence 1 the chain starts 

Sequence 2 participants work 

Sequence 3 new instructions 

Sequence 4 the chain ends 
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Based on a total of some 150 hours of observation, the following empir-
ical evidence was collected. The material collected consists in its entirety of 
field notes, video recordings, sound recordings, photographs and various 
school documents (timetables, planning documents etc.). This includes 37 
hours of video recordings, 418 pages of handwritten notes on A3 format 
paper, and 2,234 photographs from four groups of pupils during the spring 
terms of 2011 and the 2011/2012 school year. The week-long visits all took 
place during the spring of 2012. 

The figure below illustrates the main object of inquiry in this dissertation. 
The interaction that constitutes this study’s object of inquiry is thus embed-
ded in longer literacy chains, which in turn are included in the broader 
school environment. 

 

The dissertation demonstrates how complex the school environment is in 
which literacy chains take place. From a pupil’s perspective, this means that 
when pupils have cracked the early code of reading and writing, they can 
end up anywhere in time and space in texts they encounter at school.  

The school environment is quiet and calm in terms of the sound level. 
The environment is not at all as quiet and calm in terms of the quantity of 
texts on the walls. In all the literacy chains, teaching is based on the class-
room chalkboard, and the other walls are filled with information such as 
rules of conduct, spelling rules, goals in the different school subjects, the 
pupils’ work and schedules.  

The dissertation shows that teachers’ lessons when the class meets as a 
whole lead to fixed conversational patterns in which questions are asked to 
the pupils which require specific responses. The conversations tend to be 

The object of inquiry -
interaction

Literacy chains

School environment
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based either on the so-called IRE pattern, where the reader’s initiative in 
asking a question demands a given answer in response, which is then eval-
uated by the teacher, or a list pattern, with the pupils filling in answers. The 
teachers ask questions to the pupils which can be formulated as follows: so 
there are a few things we should think about and what else do I usually say. 
The teachers also give clear closing signals when the conversation about a 
list is over, for instance by saying okay. This type of conversation, in which 
many pupils are active, is also highlighted in Skoog (2012) as having an aim 
that is responsive to pupils but is also a disadvantage, that is, it prevents 
more in-depth conversation. At the same time, the findings show that the 
teachers are to a great extent aware of the importance of different forms of 
conversation so that pupils have the opportunity for varied language use. 

In situations involving the whole class, persistent, determined pupils are 
needed to break into the teacher’s monologue. When persistence wins out, 
from the pupil’s perspective, pupils can contribute new aspects to these con-
versations. In small groups and in one-on-one conversations, there are more 
pupil initiatives, since conversational patterns are not as fixed or predeter-
mined. Small-group conversations thus facilitate more dynamic conversa-
tional patterns, while pupils also change roles more often and may assign 
each other specific roles. I do not see any tendencies of conversations taking 
on a list structure in small-group work.  

If we look at teaching in school as a whole, we note that as soon as a 
pupil enters the institution of school, some autonomy is left outside the 
door. Pupils learn early on what behaviour is acceptable. One pupil in the 
poem chain has a breakthrough as a result of her initiative by stubbornly 
interrupting the teacher and saying did you hear what I said the last word. 
Controlling the interaction in this way is usually the teacher’s prerogative. 
It requires courage from a pupil to interrupt the conversational list being 
compiled and introduce new aspects, especially when the pupil’s language 
skills, as in this case, are at the beginner’s level in Finnish. The fact that she 
nonetheless dares to speak out may be linked to her being able to use the 
linguistic resource she feels most comfortable with, in this case Swedish. In 
the conversation in question, we see an interplay concerning a topic of con-
versation, grief, that is important to the pupil. 

One key finding is that multilinguistic resources are sometimes used even 
though school work is usually based on a single-language conversational 
norm. Yet it is clear that multilingualism is a useful resource regardless of 
the teacher’s language background. On several occasions, we encounter par-
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ticipants who together construct a multilinguistic environment where lan-
guages are interwoven. The findings show how schoolwork can be enhanced 
when the use of several languages is not seen as a violation of the norm. The 
collaboration between the teachers Merja, Mara and Laura highlights how 
they develop a space at school that transcends language barriers, and the 
conversations provide examples of how this is realised in their encounters 
with pupils. At the individual level, it is a very significant difference that the 
pupil Paula has the opportunity to use her languages as a resource. 

All three literacy chains provide pupils with clear templates for writing, 
which govern what the pupils are supposed to do. The writing template in 
the poem chain serves as support for their writing but is not a straitjacket. 
Pupils can spontaneously give examples of a text type in the poem chain, 
which are put into rhyme. This can be compared to the factual text, for 
which there is a copy of the model text. The pupils know that a factual text 
is a text with four sentences and a heading that begins with a certain letter.  

The literacy chains narrative, factual text and poem differ in their use of 
material resources. In the narrative chain, a series of pictures is a key focus 
and key material to be used from the onset. In the factual text chain, a pic-
ture of a donkey is used as a resource. In the poem chain, the resources vary 
depending on what the pupils choose to take to school in the form of ideas 
and artefacts. On the other hand, there are also considerable similarities in 
terms of the use of material resources, especially in relation to the use of the 
chalkboard as the basis for all three literacy chains. Pointing is often part of 
a teacher’s routine, in order to clarify instructions or rules. Pupils also use 
pointing as a resource, especially in small-group work. 

The point at which the pupils themselves take hold of a pen and start 
writing varies in the chains. In the narrative and poem chains, this comes 
late in the process, whereas it comes at an early stage of the factual text 
chain. In the poem chain, the teacher emphasises that the pupils should let 
their pens wait while the teacher writes a joint text together with the pupils. 
In lessons, it is only in the poem chain that materials are found that are not 
typically used in school (typical school materials: chalkboard, pens, rulers), 
such as a rock. 

The pupils’ re-use of the teacher’s words (for instance, suggestion), that 
is, how the pupils “echo” their teacher, is another finding. The pupils re-
use the teacher’s recommended approach. Anna bears in mind what her 
teacher does to control the conversation when she asks in her small-group 
work: can I make a suggestion. This is a recurring conversational pattern 
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for Anna, who by using this introduction disarms her fellow group members 
and thus brings in the teacher’s ideas in a way that works well for Anna.  

There is also a certain tendency for the teachers in this study to assume 
pupils have knowledge about established classroom practices even in year 
one. In the factual text chain, the teacher begins by saying: the factual text 
we of course know what we usually do. The teacher signals that this is 
something the pupils should know. That kind of interaction provides the 
basis for further questions. 

The pupils’ and the teacher’s interpretations are not always in agreement. 
When the teacher talks about imagination in the narrative chain, the pupils 
are focused on school writing. Although the teacher emphasises that poems 
need not rhyme, pupils give examples of poems that rhyme.  

The written language norm of writing properly is communicated in great 
detail by the teachers to the pupils. Writing properly is not just having good, 
legible handwriting, but in school the writing norms to be applied in writing 
assignments are made relevant. 

On a more general level, the study illustrates that material resources vary 
in the schools, from chalkboards to classroom resources that include lap-
tops. However, schoolwork is predicated on paper-based writing.  

As for the time factor in school, the teacher and pupils are all very aware 
that minutes count, and stress comes up a number of times in the material. 
School appears to be an institution that is based on a schedule that is closely 
adhered to, down to the minute, with different activities ending at a precise 
time. There is a race against time.  
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Till vårdnadshavare för barn i skola……………………………………….. och 
klass………………… 
Jag heter Sari Vuorenpää och är doktorand inom ämnet svenska på Södertörns 
högskola och Örebro universitet. Mitt forskningsintresse rör yngre (från försko-
leklass till skolår 3) barns läs- och skrivutveckling. Jag har min egen lärarbak-
grund inom dessa skolår och vill med min studie bidra till fortsatt skolutveckl-
ing. 
Avsikten med projektet är att undersöka hur man arbetar med läs- och skrivut-
veckling. För att ta reda på detta kommer jag att vara med klassen tillsammans 
med lärare och barn, huvudsakligen observera och samtala med barn, fotogra-
fera vad de gör och några gånger göra ljud- och videoinspelningar.   
Rektor och ditt barns lärare är informerade om mitt projekt och jag har deras 
tillstånd. Denna skola är en av flera medverkande skolor i studien. Jag planerar 
att vara färdig med denna del av studien under 2012. 
Jag kommer endast att använda observationsanteckningar och inspelningar av de 
barn som jag har fått föräldrarnas tillstånd. Materialet används endast inom min 
forskning. Alla som medverkar kommer att vara anonyma, vilket innebär att 
materialet kommer att behandlas så att inga enskilda elever kommer att kunna 
identifieras. Varje deltagare inom detta projekt kan när som helst avbryta sitt 
deltagande. Ni är välkomna att höra av er med frågor.  
 
 
För att kunna genomföra detta forskningsprojekt behöver jag få ditt/ert sam-
tycke till att din/er dotter/son:  
…………………………………………………………………… medverkar i 
projektet. 
Sari Vuorenpää, doktorand i Svenska språket med inriktning yngre barns läs- 
och skrivutveckling vid Södertörns högskola och Örebro universitet. 
 Kontaktuppgift: sari.vuorenpaa@sh.se 
Ja, jag /vi ger mitt samtycke till att min dotter/son medverkar i projektet som be-
skrivs ovan. 
Datum …………………………………………………. 
 
Namnteck-
ning…………………………………………………………………………. 
Namnförtydli-
gande……………………………………………………………………. 
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…………………………………………. 
 
Jag heter Sari Vuorenpää och är doktorand inom ämnet svenska på Södertörns 
högskola och Örebro universitet. Mitt forskningsintresse rör yngre (från försko-
leklass till skolår 3) barns läs- och skrivutveckling. Jag har min egen lärarbak-
grund inom dessa skolår och vill med min studie bidra till fortsatt skolutveckl-
ing.  
Avsikten med projektet är att undersöka och beskriva hur undervisningsprakti-
kerna kring barnens läs- och skrivutveckling ser ut, dvs vad görs det och hur 
samtalas det kring läs- och skrivutveckling. För att ta reda på detta kommer jag 
att vara med klassen tillsammans med lärare och barn, observera och samtala 
med barn och lärare, fotografera vad ni gör och några gånger göra ljud- och vi-
deoinspelningar.   
Jag kommer endast att använda observationsanteckningar och inspelningar av de 
barn och lärare som ger mig sitt samtycke. Allt material bevaras sedan inom stu-
dien och används endast inom min forskning. Alla som medverkar kommer att 
vara anonyma och alla deltagare kan när som helst avbryta sitt deltagande. 
För att kunna genomföra detta forskningsprojekt behöver jag få ditt samtycke 
till att du vill medverka i detta projekt. 
 
Sari Vuorenpää, doktorand i Svenska språket med inriktning yngre barns läs- 
och skrivutveckling vid Södertörns högskola och Örebro universitet. 
Kontaktuppgift: sari.vuorenpaa@sh.se 
 
 
 
 
Ja, jag ger mitt samtycke till att medverka i projektet som beskrivs ovan. 
Datum: 
 
Namnteck-
ning…………………………………………………………………………. 
Namnförtydli-
gande……………………………………………………………………. 
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