
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 

Magister 

Yeah, like jesters 

Att språka sig fram till förståelse 
 
 
Flerspråkiga gymnasielevers användning av sina språkliga 
resurser i smågruppssamtal 
 
Multilingual upper secondary school students’ use of their language 
resources in small-group talk  
 

 

 

 

 

Författare: Regina Harkin  

Handledare: Eva Lindström 

Examinator: Åsa Wedin 

Ämne/huvudområde: Svenska som andraspråk 

Kurskod: SS3011 

Poäng: 15 hp 

Examinationsdatum: 17 oktober 2019 



 
 

Abstract 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka flerspråkiga gymnasieelevers interaktion och 
användning av sina språkliga resurser i grupparbeten om texter på svenska. Eleverna 
var mellan 15 och 18 år och deltog i kompletterande svenskundervisning i utlandet. 
Eleverna samarbetade i smågrupper för att försöka nå en djupare förståelse av två 
texter. I studien användes officiell translanguaging som ett experimentellt inslag. Detta 
innebar att eleverna ombads diskutera en av texterna på engelska, majoritetsspråket i 
landet och sitt starkaste språk. Genom ljudinspelade observationer, dokumentanalys 
och gruppintervjuer undersöktes elevernas interaktion och användning av sina två 
förstaspråk, engelska och svenska. Interaktionen studerades ur ett sociokulturellt 
perspektiv och språkanvändningen analyserades ur ett translanguaging-perspektiv 
genom en heteroglossisk lins. Resultatet visar att elevernas interaktion hjälpte dem att 
förstå både ord och innehåll. Nära förknippat med interaktionen var elevernas 
språkanvändning som också bidrog till den djupare förståelsen av texterna. Genom 
elevernas flexibla användning av sina språkliga resurser effektiviserades 
förståelsearbetet. Eleverna översatte åt båda hållen för att förklara ord och mer 
detaljerat beskriva karaktärerna i texterna. När eleverna, i det experimentella inslaget, 
diskuterade en text på engelska ökade intensiteten i interaktionen och några elever 
talade mer och eleverna kom djupare in i textens värld. Mindre avancerade elever fick 
stöttning och blev också mer inkluderade i grupparbetet. 
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1. Inledning 
Världen idag präglas av migration. Denna frivilliga eller ofrivilliga omflyttning av 
människor innebär stora utmaningar för de enskilda individerna. Det första dessa 
migranter måste göra innan de kan komma ut på arbetsmarknaden är att lära sig ett nytt 
språk. Detta innebär ofta att den första kontakt migranter har med samhället i Sverige 
är språkundervisningen i svenska. Det är viktigt att denna språkundervisning fungerar 
vilket visat sig vara en stor utmaning. Den svenska grundskolan har de senaste åren 
tagit emot ett stort antal nyanlända (Skolinspektionen, 2017a). I skolinspektionens 
rapporter (2017a, 2017b, 2018) efterlyses ny kunskap för att möta de behov som dessa 
heterogena elevgrupper har, inte bara i grundskolan, utan även inom språkintroduktion 
och den kommunala vuxenutbildningen svenska för invandrare. Skolinspektionen 
(2019) betonar också arbetet med att främja social inkludering. Det är därför viktigt att 
utöka kunskapen om flerspråkighet och hitta fungerande arbetssätt som främjar denna 
sociala inkludering. Om eleverna inte inkluderas i skolan, hur ska de då inkluderas i det 
övriga samhället? Det är därför av intresse att i ett mikroperspektiv undersöka hur 
interaktion i kombination med en pedagogik, som tar hänsyn till flerspråkigas 
språkpraktiker, kan bidra till denna nya kunskap. 
 
Med de senaste årtiondenas globalisering, migration och utveckling inom 
kommunikationsteknologi har människors språkanvändning förändrats (Blackledge & 
Creese, 2014). Därför är det viktigt att studera flerspråkiga elevers språkanvändning för 
att utröna vilka möjligheter och svårigheter den kan utgöra i skolarbetet. En teori som 
uppstått på grund av ökat flerspråkighetsfokus inom forskning och utbildning är 
translanguaging vilket är vad denna studie syftar att undersöka. Begreppet är en 
översättning från kymriska och står för en pedagogik som Williams (1994) utarbetat 
som innebär att två språk används strategiskt under samma lektion. Begreppet 
översattes sen av Baker (2001) till translanguaging vilket definieras av Baker och Wright 
(2017) som ”den process som skapar mening, formar erfarenheter, förståelse och 
kunskap genom användandet av två språk” (s. 280, min översättning). Translanguaging 
inbegriper därmed både flerspråkigas komplexa språkpraktiker och ett pedagogiskt 
förhållningssätt. Genom att använda en pedagogik som utgår från den 
litteracitetspraktik som eleverna redan har kan den minska deras utanförskap menar 
García och Wei (2014).  
 
Interaktion är viktigt för språkutveckling och för att knyta kontakter. Utifrån ett 
interaktionskognitivt perspektiv har forskning länge fokuserat på interaktionens 
betydelse för språkinlärning och språkutveckling (Long, 1980, Gass & Varonis, 1994) 
och försökt påvisa att inlärning skett efter interaktion. Även om det är svårt att 
vetenskapligt påvisa inlärning (Abrahamsson, 2009) antas det enligt Lindberg (2013) att 
interaktion kan ha en språkutvecklande potential. Denna studie utgår från ett 
sociokulturellt perspektiv (Vygotsky, 1978, 2012). Vygotsky fann att barn inom den 
närmaste utvecklingszonen kan lära sig nya saker med hjälp av mer kunniga vuxna. van 
Lier (1996) menar att elever också kan lära sig av varandra men att interaktionen inte 
alltid är framgångsrik (van Lier, 1996). Därför är det av vikt att studera vilka möjligheter 
och svårigheter som kan förekomma när elever interagerar med varandra i olika miljöer 
och situationer. I denna studie är miljön kompletterande språkundervisning i utlandet, 
en skolform som beforskats relativt nyligen i Storbritannien av Blackledge och Creese 
(2014) och i Australien av Nordstrom (2015a). 
 
Flerspråkiga elevers interaktion och språkanvändning leder oundvikligt till en fråga om 
språkideologier. En monoglossisk språkideologi som inte speglar flerspråkigas faktiska 
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språkpraktik (García, 2009) dominerar inom andraspråksundervisningen (Rosén & 
Wedin, 2015) och modersmålsundervisningen (Ganuza & Hedman, 2015). Konkret 
manifesteras det med att endast målspråket får talas i klassrummet (Rosén & Wedin, 
2015). Mot denna monoglossiska ideologi förespråkas, enligt García, en mer flexibel 
språkideologi där de flerspråkiga eleverna får använda alla sina språkliga resurser för att 
skapa mening. Denna konflikt mellan olika språkideologier samt elevers upplevelser av 
den betraktas här genom en heteroglossisk lins. Heteroglossia (Bakhtin, 1981) inbegriper 
dels den samtidiga användningen av flera språk samt de sociala spänningar som finns 
inbäddade i språket (Bailey, 2012). 
 
Huvudfokus i denna studie är flerspråkiga elevers språkanvändning och interaktion i 
grupparbeten när de tillsammans försöker förstå några texter på svenska. 
Språkanvändningen studeras för att se på vilket sätt eleverna utnyttjar sina språkliga 
resurser. Studien har en kvalitativ ansats men även ett experimentellt inslag då den avser 
att studera effekten av någon typ av intervention (Polio, 2005). Interventionen är att 
eleverna vid en av textdiskussionerna ombeds tala sitt starkaste språk, engelska. Studien 
söker ta reda på dels om samarbetet gagnar förståelsen av texterna, dels om 
translanguaging, dvs. elevernas användning av båda sina förstaspråk1, engelska och 
svenska, utgör en språklig resurs i förståelsearbetet. Slutligen undersöks också elevernas 
erfarenheter och upplevelser av interaktionen och språkanvändningen i grupparbetena.  
 
Genom ljudinspelningar, analys av elevers skriftliga arbeten och 
minifokusgruppintervjuer undersöks sex elever i åldrarna 15 till 18 år när de arbetar i 
smågrupper med svenska texter i kompletterande svenskundervisning i utlandet. 
 

2.  Syfte och frågeställningar  
Studiens övergripande syftet är att få en djupare inblick i vilken betydelse interaktion och 
translanguaging kan ha för gemensamt meningsskapande i flerspråkiga elevers 
grupparbeten. Mer specifikt undersöks hur flerspråkiga elevers användning av sina två 
förstaspråk, engelska och svenska, påverkar interaktionen och förståelsearbetet när 
eleverna tillsammans försöker nå djupare förståelse av två svenska texter. Syftet 
undersöks utifrån följande frågeställningar:  
 
1. På vilket sätt hjälper och stöttar eleverna varandra för att nå djupare förståelse av 

några svenska texter när de talar svenska respektive engelska? 

2. I vilken grad indikerar arbetsbladen, där eleverna före gruppsamtalen skriver vad de 

förstått av texterna, och sammanfattningarna av texterna, som skrivs efter 

gruppsamtalen, att de fördjupat sin förståelse av interaktionen? 
3. Vilka erfarenheter och upplevelser har eleverna av interaktionen och 

språkanvändningen i smågruppssamtalen? 

 

3. Bakgrund  
Kompletterande undervisning i olika modersmål förekommer runt om i världen och 
kallas complementary/supplementary schools i Storbritannien, heritage schools i USA och 
community language schools i Australien (Nordstrom, 2015a). Gemensamt för dessa skolor 
är att undervisningen sker på elevernas fritid cirka två timmar i veckan. Målet med 
undervisningen är generellt att förmedla landets språk och kultur och stärka identiteten 
i förhållande till målspråkslandet (Svenska Utlandsskolors Förening, 2009, Creese & 

 
1 För en förklaring, se Termer om flerspråkighet, s. 7. 
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Blackledge, 2010). I Sverige erbjuds elever med annat modersmål än svenska möjlighet 
att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan vilket fram till 1988 kallades 
hemspråksundervisning (Axelsson & Magnusson, 2012) men numera benämns 
modersmålsundervisning (Skolverket, 2019a).  
 
Skolformen kompletterande svenskundervisning för svenska elever i utlandet bekostas av 
Skolverket och har en egen kursplan (Skolverket, 2011a). Undervisningen bedrivs på 
elevernas fritid och ska komplettera deras reguljära skolutbildning i utlandet med 
undervisning om Sverige och aktiv språkträning (Svenska Utlandsskolors Förening, 
2009). Villkor för att erhålla statsbidrag för undervisningen är att ”minst en av elevens 
vårdnadshavare eller förälder är svensk medborgare och pratar svenska dagligen med 
eleven” och att ”eleven har grundläggande kunskaper i svenska språket” (Skolverket, 
2016). Minst fem elever måste delta i undervisningen som riktar sig till barn i åldrarna 
sex till tjugo år (Svenska Utlandsskolors Förening) vilket i princip är samma regler som 
gäller för modersmålsundervisning i Sverige (SFS 2010:800).  

Lärarbehörighet krävs inte för att undervisa i skolformen. Undervisningen bedrivs 
därför runt om i världen dels av utbildade lärare dels av engagerade föräldrar eller andra 
svensktalande. Organisation och upplägg varierar från ort till ort beroende på 
elevunderlaget. Vissa skolor delar in eleverna efter ålder medan andra undervisar alla 
elever samtidigt. Kompletterande svenskundervisning eller undervisning vid en svensk 
sektion på en internationell skola bedrivs på 150 platser i världen varav de flesta finns i 
Europa (Svenska Utlandsskolors Förening, 2009). Under läsåret 2018/2019 deltog         
3 771 elever i den kompletterande undervisningen (Skolverket, 2019c). Av dessa 
befinner sig 95 procent på grundskolenivå och majoriteten går i de lägre årskurserna 
(Svenska Utlandsskolors Förening). En jämförelse, som dock inte inkluderar 
gymnasieskolan, är att i Sverige deltar 175 820 grundskoleelever (59% av 298 000) som 
är berättigade till det i modersmålsundervisning (Skolverket, 2019b). 
 

3.1 Styrdokument 

Det finns både en kursplan (Skolverket, 2011a) och ett kommentarmaterial (Skolverket, 
2011b) till den kompletterande svenskundervisningen utomlands. I detta avsnitt 
behandlas mål för undervisningen som relaterar till studien, bland annat tvåspråkighet, 
skönlitteratur och användningen av elevernas språkliga resurser. Enligt kursplanen 
(Skolverket, 2011a) är ett av syftena med undervisningen att eleverna ska bli aktivt två- 
eller flerspråkiga vilket ska uppnås genom att eleverna utvecklar sitt tal- och skriftspråk. 
Skönlitteratur är relevant eftersom eleverna i studien läser utdrag ur två svenska 
romaner. När det gäller skönlitteratur generellt betonas vikten av att väcka elevernas 
läslust och visa hur litteraturen kan skänka upplevelser om andra människors livsöden, 
platser och tidsepoker (Skolverket, 2011b). Det är också viktigt att eleverna får 
diskutera det de läst med andra. Enligt kommentarmaterialet utvecklas språk i samspel 
med andra (Skolverket, 2011b). När det gäller svårighetsgraden ska texterna utmana 
eleverna kognitivt (Skolverket, 2011b) eftersom enklare texter riskerar att upplevas som 
barnsliga. Målen i kursplanen är uppdelade i olika ålderskategorier, där de två äldsta 
kategorierna är 13 till 15 och 16 till 20 år. För eleverna i åldrarna 13 till 15 år är 
kursplanens mål beträffande berättande texter att de ska läsa svensk skönlitteratur 
avsedd för ungdomar och vuxna från olika tider som belyser människors villkor och 
identitets- och livsfrågor. För elever i åldrarna 16 till 20 år är målet med litteraturläsning 
att eleverna ska lära sig att sovra och sammanfatta (Skolverket, 2011a). Slutligen är en 
människas alla språk viktiga för lärandet och utvecklingen. Om detta förtydligas för 
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eleverna är det mer troligt att de känner sig trygga och därigenom kan dra nytta av sina 
erfarenheter och låta deras språk utgöra en resurs (Skolverket, 2011b).  
 

3.2 Arvsspråkstalare 

Individer som likt eleverna i studien växer upp i hem där både engelska och svenska 
talas kan benämnas arvsspråkstalare (heritage language speakers) (Hornberger & Wang, 
2009, s. 4). Valdés (2005) framhåller att gruppen arvsspråkstalare står för ett mycket 
svårfångat fenomen och föreslår därför heritage L1/L2 users (L1- och L2-
arvsspråksanvändare) (s. 414, min översättning) som inbegriper individer som 
behärskar olika aspekter av språket i olika grad och som därmed kan placeras längs ett 
kontinuum av olika typer av tvåspråkiga talare. García (2009) anser att heritage language 
är en term som blickar tillbaka till något gammalt och att termen tvåspråkighet bättre 
beaktar de tvåspråkigas identitet och deras flytande språkpraktiker. Jag anser dock att 
det emellanåt kan finnas behov av en mer precis term som arvsspråkstalare, till exempel 
när det gäller omgivningens förväntningar på och uppfattningar om arvsspråkstalares 
språkbehärskning och språkanvändning. Skolverket använder dock inte denna term 
utan eleverna refereras till som ”svenska elever i utlandet” (Skolverket, 2011a, s. 3) 
troligen för att undervisningen riktar sig till både svenska barn som är födda utomlands 
och till svenska barn som flyttat utomlands. 
 

3.3 Beskrivning av skolan i studien 

Informellt kallas skolan i studien för ”Svenska skolan” (hädanefter Svenska skolan) vilket 
också är en vanlig benämning i många andra länder där undervisningen finns. I skolan 
där studien genomfördes går 21 elever i åldrarna sju till arton år. De flesta elever börjar 
vid sju års ålder. Eleverna fortsätter oftast tills de slutar gymnasiet vilket innebär att de 
går tolv år i skolan. Undervisningen bedrivs av två lärare och en medhjälpande förälder. 
Läraren till den äldre elevgruppen har ämneslärarutbildning i svenska, engelska och 
svenska som andraspråk. Läraren till den yngre elevgruppen är utbildad montessori-
lärare. Eleverna har två lektioner i veckan. Lektionerna är förlagda på elevernas fritid 
på lördagar i ett stort rum som hyrs av föräldrarna. Möbleringen består av avlånga 
träbord, stolar och en whiteboardtavla. Tekniska hjälpmedel såsom tv, video, datorer 
eller internet saknas. Förvaringsutrymme för skolmaterial saknas också varför lärarna 
måste transportera detta till och från skolan. Ljudnivån kan i rummet bli ganska hög 
när alla är närvarande men en heltäckningsmatta dämpar ljudet något. Ibland finns det 
tillgång till ett mindre intilliggande klassrum vilket är praktiskt för genomgångar med 
mindre grupper. Det är i detta rum som studiens inspelningar av elevernas 
smågruppssamtal genomfördes.  
 
Det sätts inga betyg i ämnet kompletterande svenska men i landet där studien 
genomfördes erbjuder landets skolverk möjligheten att skriva ett gymnasieprov i 
svenska vilket ger eleverna betyg i ämnet som kan användas för högre studier i detta 
land. Detta gymnasieprov har ingen anknytning till vare sig Skolverket i Sverige eller 
skolan i studien. 
 

4. Teoretiska utgångspunkter 
Eftersom studien fokuserar interaktion för gemensamt meningsskapande utgår den 
från ett sociokulturellt perspektiv vilket beskrivs i avsnitt 4.1. Därefter behandlas 
interaktion i klassrummet i avsnitt 4.2. Sedan redogörs för några centrala begrepp inom 
flerspråkighetsforskningen i avsnitt 4.3. Beträffande användning av språkliga resurser 
utgår studien från heteroglossia och translanguaging vilket redogörs för i avsnitt 4.4 
respektive 4.5. 



 

5 
 

 
4.1 Sociokulturellt perspektiv om interaktion och språkutveckling 

När det gäller interaktion och språkutveckling i elevernas smågruppssamtal utgår 
studien från Vygotskys (1978, 2012) sociokulturella perspektiv främst utifrån tolkningar 
av både svenska forskare som Lindberg (2013) och Rosén och Wedin (2015) och 
internationella forskare som Swain et al. (2015), van Lier (1996) och Gibbons (2006a).  
  

I Vygotskys (1978, 2012) sociokulturella perspektiv på människans utveckling och 
inlärning står inte individen i centrum utan människans utveckling ses som ett resultat 
av olika sociala sammanhang samt varje individs sociala, historiska och kulturella 
erfarenheter (Gibbons, 2006). Lindberg och Skeppstedt (2000) menar att det är 
omöjligt att dela upp sociala och individuella processer eftersom språkinlärning beror 
på många olika faktorer som härleds från den individuella inläraren och 
inlärningssituationens sociokulturella förhållanden. Ett centralt begrepp i Vygotskys 
utvecklingspsykologi är den närmaste utvecklingszonen (zone of proximate development, 
ZPD) vilken enligt Gibbons i skolsammanhang innebär att mindre kunniga eller erfarna 
elever kan få hjälp att utföra vissa handlingar av andra mer kunniga eller erfarna 
personer. Dessa personer är oftast lärarna men kan även vara andra elever (van Lier, 
1996). Elever har större möjlighet att klara av uppgifterna efter att ha samarbetat med 
hjälpsamma elever än om de försökt utföra uppgifterna själva (Gibbons). Samtal med 
andra om en målinriktad aktivitet kan vidare utgöra en resurs för det inre tänkandet 
(Gibbons). På liknande sätt menar Swain et al. (2015) att både privat tal riktat till en 
själv och samarbetsinriktat tal kan underlätta kontroll och organisation av tankar och 
därmed mediera ens kognition.  
 
Samtal med andra är också viktigt både för den sociala interaktionen och för första- 
och andraspråksutvecklingen (Lindberg, 2013). Enligt Vygotskys utvecklingspsykologi 
är interaktion avgörande för inlärning och språk och kognition är interrelaterade 
(Vygotsky, 2012). När det gäller den potentiella språkutvecklingen i grupparbeten är 
begreppet stöttning centralt (Gibbons, 2006, Lindberg). Enligt Gibbons är stöttning 
den hjälp som lärare ger elever så att eleverna efterhand kan klara mer kognitivt 
krävande uppgifter mer självständigt. Elev–elev-interaktionen kan dock vara ännu 
viktigare än lärar–elev-interaktionen om eleverna är engagerade (van Lier, 1996, Rosén 
& Wedin, 2015, min kursivering). Exempelvis kan en individ fördjupa sin egen 
förståelse genom att förklara något för någon annan (Lindberg). Inom sociokulturell 
teori är nämligen elevernas aktiva deltagande snarare än tillägnande i fokus (Rosén & 
Wedin). Stöttning kan vidare förekomma naturligt inom interaktion men kan också 
planläggas i grupparbeten (Rosén & Wedin) vilket relaterar till föreliggande studie. van 
Lier betonar även betydelsen av intersubjektivitet, vilket innebär att eleverna arbetar 
gemensamt och drar varandras uppmärksamhet mot samma mål. Begreppet mediering, 
som innebär att information och budskap förmedlas, är här viktigt (Rosén & Wedin). 
Den förklaring av begreppet som Swain et al. (2015) ger är något mer komplicerad, 
nämligen att mediering är något som förändrar människors psykologiska ”själv” (s.149, 
min översättning) vilket här kräver en utvikning. Swain et al. tar upp de materiella och 
symboliska artefakter som människor interagerar med. Materiella artefakter kan till 
exempel vara redskap, som en spade, medan symboliska artefakter kan vara språk. Den 
materiella artefakten, spaden, har som syfte att förändra miljön, till exempel att gräva 
ett hål i marken för att plantera ett träd. Den symboliska artefakten, språk, har vilket 
nämndes ovan, som syfte att påverka våra och andras psykologiska ”själv” (Swain et 
al.). En bok kan vara både en materiell artefakt, om den används för att skugga ansiktet 
från solen, och en symbolisk artefakt om man läser i den. Alla artefakter är skapade av 



 

6 
 

människan men detta garanterar inte att alla artefakter är medierande (Swain et al.). 
Swain et al. menar att vissa artefakter banar vägen för mediering (affordances, s. 2) medan 
andra utgör hinder för mediering (constraints, s. 2). Mediering kan alltså ske på flera olika 
sätt, exempelvis via reflektion, redskap och andra hjälpmedel (Lindberg). Enligt Rosén 
och Wedin sker en viktig form av mediering när människor interagerar med varandra. 
Denna mediering kan, som nämndes ovan, enligt van Lier (1996) ske med deltagare 
som är jämbördiga eller mer eller mindre kunniga.  
 

4.2 Interaktion i klassrummet 

I traditionell helklassundervisning består kommunikationsmönstret mellan lärare och 
elever ofta av initiativ–respons–feedback (IRF) vilket innebär att läraren ställer en fråga 
som besvaras av en elev varpå läraren bekräftar om svaret är korrekt eller inte (Rosén 
& Wedin, 2015). Denna typ av kommunikationsmönster resulterar i långa talturer för 
lärarna men korta för eleverna (Rosén & Wedin, van Lier, 1996). Fördelarna med IRF 
är bland annat att läraren har mer kontroll och kan planera vad som ska behandlas 
medan nackdelarna, förutom ett mindre elevdeltagande, är att eleverna uttrycker sig 
mindre uttrycksfullt, tar mindre initiativ och att deras självbestämmande begränsas (van 
Lier). Eftersom utvidgade talturer är viktiga för språkutvecklingen menar Rosén och 
Wedin att grupparbeten har potential att leda till språkutvecklande samtal där eleverna 
får fler möjligheter att tala och utveckla sin textuella kompetens. Textuell kompetens 
handlar i korthet om att kunna formulera längre talsekvenser så att den som lyssnar 
förstår vad som avses (Rosén & Wedin). Vidare menar Rosén och Wedin att autentisk 
och naturlig kommunikation och en utmanande undervisning är förutsättningar för 
andraspråksutvecklande interaktion i klassrummet. En sådan undervisning där elever 
successivt utmanas beskriver Cummins (2001) i sin fyrfältsmodell (Figur 1).  
 

 
 
Figur 1 Cummins fyrfältsmodell (ur Littman & Rosander, 2003).  
 
Littman och Rosander (2003) förklarar att undervisning för nybörjare inom svenska 
som andraspråk bör inledas i ruta A för att snabbt övergå till ruta B. Målet är att nå mer 
kognitivt krävande och situationsobunden undervisning i ruta D. Det är alltså viktigt 
att inte ge eleverna för lätta uppgifter utan snarare utmana eleverna så att 
undervisningen hela tiden blickar framåt. Det är också väsentligt att eleverna lyckas lösa 
sina uppgifter. Snarare än att förenkla elevernas arbetsuppgifter gäller det alltså att bana 
vägen för inlärning genom att underlätta tillgången till språk, kunskap och färdigheter 
(van Lier, 1996). Kvaliteten på det språk som eleverna exponeras för är vidare viktigare 
än kvantiteten (van Lier). All interaktion leder inte nödvändigtvis till inlärning utan olika 
typer av interaktion främjar inlärning mer eller mindre (van Lier). Enligt van Lier kan 
konstruktivt arbete inom den närmaste utvecklingszonen ske genom att inlärare 
använder de fyra olika resurser som illustreras i figur 2. Figuren visar att inlärare kan få 
hjälp genom att interagera med mer kunniga jämnåriga eller vuxna, med likvärdiga 
jämnåriga som alltså kan lika mycket, med mindre kunniga vilket innebär att vi lär oss 
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genom att lära ut samt individuella studier och inre resurser. Självreglering innebär att 
eleven själv avgör vad, när och hur något ska övas. 
 

  
Figur 2 Olika typer av hjälp i den närmaste utvecklingszonen (efter van Lier, 1996). 

 

En annan språkfilosof som betonat dialogens betydelse för språk och tänkande är 
Bakhtin (Lindberg, 2013) vilket leder till teorin om heteroglossia och därefter 
translanguaging. Först förklaras dock härnäst i avsnitt 4.3 några för teorierna relevanta 
termer om flerspråkighet. 
 

4.3 Termer inom ämnet flerspråkighet  

Terminologin inom flerspråkighetsforskningen är komplex. För att diskutera 
heteroglossia och translanguaging är det därför viktigt att först redogöra för termerna 
modersmål, förstaspråk, andraspråk, tvåspråkighet, flerspråkighet och enspråkig språkideologi. 
Enligt Abrahamsson (2009) syftar både termen modersmål och förstaspråk inom 
språkvetenskapen på det språk ett barn tillägnar sig allra först genom kontakten med 
sina föräldrar. Om barnet exponeras för två språk från födseln har barnet två 
förstaspråk (Abrahamsson). Ytterligare språk som tillägnas efter att förstaspråket 
etablerats kallas för andraspråk vilket understryker i vilken ordning språken tillägnas 
(Abrahamsson). García (2009) menar att termen modersmål är ifrågasatt eftersom det 
är möjligt att tala ett språk som en infödd utan att ens föräldrar gjorde det. Exempelvis 
behärskar svenska barn födda i utlandet oftast majoritetsspråket bättre än sitt svenska 
modersmål. På liknande sätt kan ofta andragenerationen invandrare i Sverige 
majoritetsspråket svenska bättre än sitt modersmål (Abrahamsson). I 
utbildningssammanhang är därför det som kallas modersmål mer likt ett andraspråk. 
Enligt García stod termen tvåspråkighet tidigare för en inföddlik behärskning av ett 
språk. Men på grund av problematiken med att avgöra vem som är infödd och vad som 
egentligen menas med behärskning försvåras definitionen (Baker & Wright, 2017). 
Baker och Wright skiljer på tvåspråkigas behärskning och användning av de två språken 
eftersom tvåspråkiga använder olika språk inom olika domäner, med olika personer och 
för olika syften vilket överensstämmer med Rydenvalds (2017) forskning om 
utlandssvenska ungdomar. Tvåspråkigas förmåga och användning av sina språk kan 
givetvis ytterligare beskrivas utifrån deras olika färdigheter i att lyssna, tala, läsa och 
skriva (Baker & Wright). Flerspråkighet inkluderar tvåspråkighet vilket innebär att 
individer som är tvåspråkiga i till exempel engelska och svenska även kan kallas 
flerspråkiga. I denna uppsats används ”flerspråkig” om deltagarna i studien. Deltagarna 
har i studien två förstaspråk, engelska och svenska, men är dominanta i 
majoritetsspråket engelska.  För övrigt används de termer som förekommit i de citerade 
källorna. Enspråkig (monoglossisk) språkideologi, slutligen, betraktar individers två 

hjälp från mer kapabla 
jämnåriga eller vuxna 

interaktion med 
likvärdiga jämnåriga 

inre resurser: kunskap, 
erfarenhet, minne, styrka 

interaktion med mindre 
kunniga jämnåriga 

självreglering 
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språk som två separata självständiga system som är skilda från varandra vilket står i 
kontrast till ämnet för nästa avsnitt, nämligen Bakthins (1981) heteroglossia-begrepp 
där språken betraktas som interrelaterade enligt García (2009).  
 

4.4 Heteroglossia  

I föreliggande studie betraktas de flerspråkiga elevernas användning och erfarenheter 
av användningen av sina två förstaspråk, engelska och svenska, i smågruppssamtalen 
genom en heteroglossisk lins. Termen heteroglossia myntades av den ryske 
språkfilosofen Mikhail Bakhtin (Bakhtin, 1981) på 1930-talet och står för flerspråkigas 
samtidiga användning av flera språk och de spänningar som kan förekomma mellan 
språken.  
 
Heteroglossia är en översättning från ryskans raznorechie som inbegriper dels den 
samtidiga användningen av flera språk, språkliga varieteter eller uttryckssätt, dels de 
sociala spänningar som finns inbäddade i språket (Bailey, 2012). Spänningarna som 
finns i varje språk och varje yttrande utgörs av centrifugala och centripetala krafter. De 
centrifugala krafterna splittrar och decentraliserar och står därmed för förändring 
medan de centripetala krafterna dras mot ett enhetligt språk, standardisering och 
korrekthet (Blackledge & Creese, 2014). Båda dessa motstridande krafter ingår alltså i 
begreppet heteroglossia. Skolan, till exempel, står för centripetala krafter eftersom det 
är den institution som implementerar skolpolicyer som ska stärka ett enhetligt språk 
och homogenisera en befolknings språkanvändning (Busch, 2014). Enligt Busch 
utmanar heteroglossia det auktoritära ordet och leder det tillbaka in i dialog. Därigenom 
utvecklas och förändras språk ständigt.  
 
Enspråkighet kopplat till ett språk, en identitet och en nation uppstod under Europas 
nationsbyggande på 1800-talet (Bailey, 2012). Dagens migration runt om i världen och 
den digitala teknikens utveckling som underlättat tillgången till språkliga resurser har 
dock ökat vilket förändrat kommunikationen mellan människor (Blackledge & Creese, 
2014). Enligt Blackledge och Creese har detta även förändrat språkanvändningen och 
flerspråkighet har blivit en norm. Blackledge och Creese menar att idén om ett språk 
som en separat enhet förvisso är en viktig social konstrukt men som analytisk lins för 
att studera språkpraktiker lämpar den sig inte. Att bara använda namngivna språk och 
se språk som separata enheter är begränsande. Flerspråkighet är därför en mer passande 
term för att beskriva flerspråkigas talares språkkompetens. Bailey menar dock att även 
termen flerspråkighet inbegriper en uppdelning av språk som separata enheter och 
förespråkar därför termen heteroglossia. I denna studie delas dock språken upp i olika 
koder för att möjliggöra analys av elevernas språkanvändning. 
 
Nya termer som uppstått på senare tid för att beskriva språkaspekter där 
meningsskapande sker med hjälp av flexibel användning av tecken är bland annat flexibel 
tvåspråkighet (Creese & Blackledge, 2010) och translanguaging (García, 2009). Enligt 
Blackledge och Creese (2014) placerar dessa termer talaren i centrum och betraktar 
språk som en social resurs utan tydliga gränser. 
 

4.5 Translanguaging  

I studien undersöks vilken roll translanguaging kan ha för gemensamt 
meningsskapande i grupparbeten. Baker och Wright (2017) anknyter translanguaging 
till sociokulturell teori och menar att ett flerspråkigt klassrum inte kan fungera med bara 
andraspråket. I detta avsnitt redogörs för uppkomsten av termen translanguaging samt 
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hur begreppet tolkats och fått spridning på grund av ökat flerspråkighetsfokus inom 
forskning och utbildning.  
 
Termen translanguaging är en översättning av det kymriska ordet trawsieithu som 
myntades av Cen Williams på 1980-talet i Wales (Baker & Wright, 2017). Ursprungligen 
stod termen för en pedagogik som Williams utvecklade för att uppnå det 
tvåspråkighetsmål som råder i Wales (García & Wei, 2018) där reguljär undervisning 
bedrivs på engelska och kymriska. Denna strategiska pedagogik innebar att 
gymnasieelever fick läsa eller lyssna på något på engelska för att sedan skriva eller tala 
om det på kymriska eller omvänt. Enligt Baker och Wright fördjupas kunskapen när ett 
innehåll först läses och diskuteras på ett språk för att sedan skrivas på ett annat språk. 
Eleverna kommer då inte undan med ytliga svar eller genom att till exempel skriva av 
avsnitt ur textboken utan innehållet måste bearbetas och omformuleras på det andra 
språket. Termen translanguaging har på senare tid fått stor spridning och utvecklats av 
många forskare. Dels refererar termen till flerspråkiga individers komplexa språkliga 
praktiker (Blackledge & Creese, 2014), dels till en pedagogik som inkluderar alla elever 
i klassrummet (García, 2009). Eftersom translanguaging som pedagogik, enligt García 
och Wei (2018), utgår från elevers styrkor kan den manifesteras genom att elever tillåts 
förklara saker för varandra genom att använda alla sina språkliga resurser. Pedagogiken 
har även fått spridning i Sverige och översatts till transspråkande (Svensson, 2017). 
Termen är dock fortfarande under utveckling (Baker & Wright).  
  
För García och Wei (2018) står translanguaging för det naturliga sätt som tvåspråkiga 
använder sina språk till vardags när de skapar mening i sina tvåspråkiga världar. Enligt 
García och Wei uppkommer inte tvåspråkigas olika språk linjärt och fungerar inte 
separat utan är dynamiska och flytande. Tidigare slog traditionell teori om tvåspråkighet 
fast att en individs två språk är två autonoma system (García, 2009). Enligt García 
(2009) baseras detta på en föreställning om att människors språk utvecklas linjärt och 
att flerspråkiga individers språk är uppdelade i hjärnan och därför bör hållas isär för 
bästa inlärning av målspråket. Konkret manifesteras detta med att endast målspråket, 
t.ex. svenska, talas i klassrummet vilket leder till att de elever som behärskar svenska 
väl kommer till tals medan de elever som inte kommit så långt i sin utveckling av 
svenska tystas (Rosén & Wedin, 2015). Cummins (2016) argumenterar mot denna 
uppdelning av språken med sin interdependenshypotes om en gemensam 
underliggande språkbehärskning (Common Underlying Proficiency, CUP). Med sin ofta 
citerade isbergsmetafor illustrerar Cummins hur en tvåspråkig individs två språk sticker 
upp som två isbergstoppar ovanför vattnet men förenas under vattnet i en gemensam 
bas, som alltså symboliserar den underliggande språkbehärskningen. Cummins menar 
att denna underliggande språkbehärskning underlättar överföring av begrepp, 
färdigheter och inlärningsstrategier från förstaspråket till målspråket. Neurolingvistiska 
studier har vidare bekräftat att tvåspråkigas kunskaper om språk dels är beroende av 
varandra, dels inte lagras på två olika platser i hjärnan eftersom det endast finns ett 
språkligt system (García & Wei). Tvåspråkiga människor har därmed endast en enda 
språklig repertoar och ur denna väljs de drag som leder till effektiv kommunikation. De 
drag som väljs beror på sammanhang, ämne och interaktion och kan även vara 
anpassning till eller motstånd mot enspråkiga praktiker (García & Wei). Nivån på 
språkbehärskningen kan bero på hur ofta språket används och i vilka sammanhang 
(Baker & Wright, 2017). Karaktäristiskt för tvåspråkiga är nämligen att individer under 
sina liv utvecklar sina olika språk inom olika domäner (Baker & Wright). Baker och 
Wright menar också att det är väldigt få tvåspråkiga som håller sina språk helt åtskilda.  
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Enligt García och Wei (2018) är det omöjligt för tvåspråkiga elever att delta i 
meningsfulla diskussioner, nå full förståelse eller producera texter genom att enbart 
använda målspråket. Dock behöver elever få tillfälle att öva på de språkpraktiker som 
förväntas av majoritetssamhället och de statliga skolorna som betygsätter dem. 
Tvåspråkiga utbildningar behöver därför skapa utrymmen där ibland det ena och ibland 
det andra språket förväntas av eleverna (García & Wei).  
 

Skillnaden mellan kodväxling och translanguaging är att kodväxling, som beforskats 
lingvistiskt, fokuserar på koderna, språken, medan translanguaging placerar talaren i 
centrum för interaktionen. I ett translanguaging-perspektiv ingår kodväxling som en 
del av tvåspråkigas praktiker. Baker och Wright (2017) anser att det kan vara näst intill 
omöjligt att avgöra vilket som är vilket i till exempel en lektion med flerspråkiga elever. 
Creese och Blackledge (2010) menar att kodväxling oftast inte accepteras institutionellt 
men ändå används pragmatiskt i klassrumssammanhang trots att det fördöms av både 
lärare och elever. Kodväxling och användning av förstaspråket för att nå förståelse har 
inte accepterats utan skett i smyg (Ganuza & Hedman, 2014). Garciá och Li (2018) 
hävdar dock att det finns mycket forskning som visar att translanguaging fördjupar 
elevernas tänkande och utvecklar deras språk- och litteracitetspraktiker.  
 

Genom att anta ett translanguaging-perspektiv möjliggörs synliggörandet av den sociala 
konstruktion av språk och tvåspråkighet som exempelvis tvåspråkiga skolelever 
befinner sig i. Det faktum att elever använder olika språk för att hjälpa varandra att 
förstå kan dessutom ses som en typ av stöttning. I sin avhandling om utlandssvenska 
ungdomar i kompletterande svenskundervisning i Australien kallar Nordstrom (2015a) 
detta ”tvåspråkig stöttning” (”bilingual scaffolding”, s. 305, min översättning) och 
menar att detta kan utgöra ett givande område för framtida forskning. 
 

5. Tidigare forskning 
I denna del redogörs för internationell och svensk forskning som berör olika aspekter 
av föreliggande studie. Eftersom samtal med andra är viktigt för första- och 
andraspråksutvecklingen (Lindberg, 2013) behandlas här först interaktionens betydelse 
för språkutveckling i avsnitt 5.1. Därefter redogörs för forskning om flerspråkigas 
språkanvändning i olika miljöer och situationer i avsnitt 5.2.  
 

5.1 Interaktionens betydelse för språkutveckling 

Tidigare forskning visar att interaktion mellan elever har stor betydelse för 
språkutveckling både bland barn och vuxna. I avsnitt 5.1.1 redovisas ett par studier från 
internationell forskning. Därpå behandlas ett antal studier inom svensk forskning i 
avsnitt 5.1.2. 
 

5.1.1 Internationell forskning 
Interaktion i flerspråkiga elevers grupparbete undersöktes av Klingner och Vaughn 
(2000) i USA. De utförde en studie efter att de utarbetat en metod som bygger på att 
elever samarbetar och läser texter strategiskt, så kallad Collaborative Strategic Reading 
(CSR). Metoden skulle främja inlärning av ämnesinnehåll, språkinlärning samt 
läsförståelse. Delvis utgick metoden från Vygotskys teoribildning om att kognitiv 
utveckling äger rum när begrepp efter social interaktion internaliseras. I studien ingick 
37 både hög- och lågpresterande elever i åk 5. Majoriteten hade spanska som 
förstaspråk och nivån på deras engelska varierade. Eleverna använde de 
samarbetsrutiner de övat in när de läste texter om människokroppen i sina böcker i 
naturorientering. De inspelade gruppsamtalen visade att eleverna under samarbetet 
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hjälpte varandra med att förstå det viktigaste i texters och ords betydelser, ställde och 
besvarade frågor och att de relaterade sina nya kunskaper till tidigare kunskaper. 
Grupperna förklarade också saker på spanska och översatte mellan engelska och 
spanska. Forskarna betonar att elevernas sätt att hjälpa varandra underlättades av de 
särskilda instruktioner de fått om när och hur de skulle hjälpa varandra. Det framgick 
också att eleverna använde sina språkliga resurser engelska och spanska. Studien är 
relevant för föreliggande studie eftersom den fokuserar betydelsen av kollaborativ 
interaktion och elevernas användning av sina språkliga resurser, engelska och spanska. 
 
I en experimentell kvantitativ studie, också från USA, visade Gass och Varonis (1994) 
att effekterna av interaktion kan vara betydande. De undersökte samtalsinteraktionens 
roll i andraspråksutveckling. Syftet var att avgöra hur bestående effekten av interaktion 
mellan infödda och icke-infödda talare är och klargöra om det finns något samband 
mellan interaktionsinflöde och efterföljande språkproduktion. Studien baserade sig på 
inspelningar av interaktion mellan 16 samtalspar bestående av infödda och icke-infödda 
universitetsstuderande. Interaktionen var uppgiftsbaserad och gick ut på att deltagarna 
skulle ge respektive få instruktioner om var olika objekt skulle placeras på olika 
bildunderlag. Ett av resultaten som är relevant för föreliggande studie är att icke-
infödda gjorde färre fel när interaktion tilläts än när den inte tilläts. De icke-infödda 
talarna som fått interaktion i det första steget kunde själva ge bättre instruktioner i nästa 
steg. I studien som fokuserar andraspråksutveckling framhävs alltså betydelsen av 
interaktion för andraspråksinlärarnas efterföljande muntliga språkproduktion. 
Föreliggande studie fokuserar inte, som denna studie, på vilka fel elever gör i interaktion 
med andra men fokuserar delvis på hur innehållet i efterföljande skriftlig produktion 
påverkas av interaktion. 
 
Sammanfattningsvis framgår det av de två studierna ovan att interaktion främjar 
språkutveckling både när gäller läsförståelse och muntlig språkproduktion. 
 

5.1.2 Svensk forskning 
När det gäller svensk forskning genomförde Lindberg och Skeppstedt (2000) en 
longitudinell studie av 70 vuxna sfi-elever kring den kollaborativa interaktionens 
språkutvecklande potential. Syftet var bland annat att undersöka om eleverna kunde 
utnyttja varandras språkliga resurser och stötta varandra i sin andraspråksutveckling. 
Eleverna ljudinspelades när de gjorde dictogloss-övningar och arbetade i smågrupper 
för att rekonstruera texter. Analysen av ljudinspelningarna fokuserade på språkrelaterade 
episoder. Språkrelaterade episoder definieras av Swain (1998) som delar av dialogen där 
eleverna talar om språket de producerar, ifrågasätter sitt språkbruk samt rättar sig själv 
eller andra. Resultat av interaktionsanalysen visade att de språkliga episoderna ökade 
mellan text 1 och text 3 vilket enligt Lindberg och Skeppstedt kan ha berott på att 
eleverna vant sig vid arbetssättet. Eleverna samspelade vidare intensivt men tålmodigt 
för att nå enighet i de språkliga diskussionerna. Inlärningsmiljön bedömdes således vara 
positiv. Eleverna använde olika strategier i samarbetet som att lyssna på varandra, 
förklara för varandra, stötta och rätta varandra. Genom den sociala interaktionen 
uppmärksammades också luckor i den språkliga kompetensen. Lindbergs och 
Skeppstedts studie betonade vikten av kollaborativ interaktion och fokuserade på 
språkutveckling i svenska och alltså inte translanguaging eller flerspråkigas 
språkanvändning vilket föreliggande studie gör. 
 
När det gäller att undersöka hur elever kan utgöra resurser för varandra i grupparbeten 
är Grönings (2006) avhandling intressant. Den syftade till att studera språk, 
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språkanvändning, interaktion och lärande i flerspråkigt sammansatta 
mellanstadieklasser där hälften av eleverna var förstaspråkstalare och hälften var 
andraspråkstalare. Under en termin undersöktes tre klasser i åk 4–5 som undervisades 
om samernas kultur inom ämnet geografi. Fokus låg på elevernas smågruppsamtal när 
de högläste uppgiftstexter, diskuterade frågor och antecknade. Smågrupperna bestod 
av fyra–fem förstaspråks- och andraspråkstalare. Smågruppssamtalen videoinspelades 
och språkrelaterade episoder valdes ut för samtalsanalys (jfr Lindberg & Skeppstedt, 
2000). Tre samtalspraktiker dominerade:  frågor och svar, ordsökningar och 
korrigeringar. De frågor eleverna tog upp var deras egna och inte bestämda på förhand 
av läraren. Studien är därför intressant eftersom den visar vilken typ av frågor eleverna 
själva tar upp utan styrning från läraren. Studien visade också att eleverna lyssnade på 
varandra. Trots att grupperna bestod av både förstaspråks- och andraspråkstalare 
rättades inte andraspråkstalarnas språk såvida det inte krävdes för den språkliga 
problemlösningen. Resultatet visade att eleverna förhandlade om språkliga frågor som 
till exempel ämnesrelevanta ord (som ”lasso” och ”björkskog”) och skriftspråksfrågor 
(som stavning, morfologi och stilval). Vidare upptäckte de missförstånd, rättade till 
felaktigheter och ansträngde sig för att uttrycka sig korrekt. Deras talspråk var 
vardagsnära, de syntaktiska strukturerna enkla och talturerna ofta korta. Även om 
Grönings avhandling inte behandlade translanguaging eller andraspråkselevers 
användning av sitt förstaspråk är den relevant för föreliggande studie eftersom den visar 
att trots att elevernas språk var vardagligt var de resurser för varandras lärande i det 
ämnesinriktade grupparbetet. 
 
En forskare som lyfter fram betydelsen av elevers användning av språkliga resurser i 
form av språkets olika abstraktionsnivåer är Sellgren (2011) som undersökte sin egen 
klass med flerspråkiga elever. I denna studie betonas också grupparbetets betydelse för 
interaktionen. Sellgren hänvisar till Gibbons när det gäller stöttning och Vygotsky när 
det gäller den närmaste utvecklingszonen. Studien beskriver hur de flerspråkiga 
eleverna i åk 6 gav sig i kast med den dubbla uppgiften att både lära sig en ny genre 
samt utveckla sin svenska. Datamaterialet utgjordes av ljud- och videoinspelad muntlig 
interaktion i smågruppsarbeten, lärobokstexter och texter skrivna i klassrummet.  En 
central fråga var vilka språkliga resurser eleverna använde i tal och skrift när de 
förklarade ämnesinnehåll och ämnesord för varandra när de läste om Östersjön i ämnet 
samhällskunskap. Undervisningen var genrepedagogikbaserad och eleverna arbetade i 
smågrupper med att bryta ner det abstrakta och tekniska skolspråket i lärobokstexten. 
Studien visade att eleverna använde vardagligt och konkret språk när de packade upp 
texterna muntligt och mer abstrakt och tekniskt språk när de återskapade texterna i 
skrift. Eleverna förstod då sina återskapade texter. Det var alltså rörelsen mellan 
språkens abstraktionsnivåer som möjliggjorde elevernas förståelse av lärobokstexten. 
Sellgrens studie är relevant för föreliggande studie eftersom den undersöker på vilket 
sätt språkliga resurser underlättar förståelse av svåra texter. De språkliga resurserna 
inkluderar dock inte flerspråkiga elevers olika språk vilket föreliggande studie gör. 
 
De svenska studierna som beskrivits ovan lyfter fram interaktionens roll i grupparbeten 
med flerspråkiga elever. Dels har interaktionen potential att gynna språkinlärning, dels 
banar den vägen för förståelse av olika typer av texter genom att eleverna använder sina 
språkliga resurser på olika sätt. 

 
5.2 Flerspråkigas språkanvändning 

Interaktionsforskningen som beskrevs ovan fokuserar på vilket sätt interaktionen på 
andraspråket främjat andraspråksutveckling. Härnäst behandlas nu flerspråkigas 
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användning av sina språk vilket relaterar till studiens första frågeställning om hur 
eleverna hjälper och stöttar varandra för att nå en djupare förståelse av två svenska 
texter. I avsnitt 5.2.1. redogörs för forskning om språkinlärares användning av flera 
språk inom skolundervisning, huvudsakligen translanguaging. I avsnitt 5.2.2 behandlas 
därefter forskning om språkanvändning av svenska ungdomar bosatta i utlandet. 
 

5.2.1 Användning av flera språk inom skolundervisning 
Inledningsvis redogörs här för flerspråkiga elevers språkanvändning i olika länder inom 
reguljär tvåspråkighetsundervisning och kompletterande språkundervisning.  Avsnittet 
avslutas med ett aktuellt exempel på modersmålsundervisning i Sverige.  
 
Som beskrevs under tidigare forskning var det Williams (1994) som myntade begreppet 
translanguaging. I en etnografisk studie med yrkesgymnasieelever över 16 år undersökte 
Williams (2010) goda och dåliga undervisningsmetoder i de olika skolämnena inom 
tvåspråkighetsundervisningen. Studien genomfördes med filminspelade 
lektionsobservationer och intervjuer med lärarna. Målet med denna 
tvåspråkighetsundervisning i Wales är att studenterna ska bli tvåspråkiga i engelska och 
kymriska eftersom detta krävs ute i arbetslivet. En av de mest positiva 
tvåspråkighetskontexterna var när lektionsarbetet skedde på ett överenskommet språk, 
t.ex. engelska, medan det andra språket, kymriska användes för att stärka förståelsen. I 
nästa lektion bedrevs lektionsarbetet på kymriska och förståelsen förstärktes med 
engelska. Detta systematiska växlande av språk är exempel på den translanguaging-
pedagogik som Williams utvecklat. Han betonar dock vikten av att ha en 
utbildningsfilosofi som baseras på en tydlig språkideologi. Denna filosofi och ideologi 
bör diskuteras av alla inblandade, dvs. både skolledning, lärare och studenter. Det 
experimentella inslaget i föreliggande studie, då eleverna ombeds diskutera en svensk 
text på engelska, har inspirerats av Willams forskning om translanguaging. 
 
En studie, som liksom föreliggande studie, genomfördes i kompletterande 
språkundervisning genomfördes av Creese och Blackledge (2010). Syftet var att 
undersöka de olika språkpraktiker som förekom inom denna undervisning i fyra olika 
skolor i Storbritannien. Under tio veckor genomförde de en komparativ sociolingvistisk 
studie bestående av fyra fallstudier. Undersökningen var språketnografisk och samlade 
data genom lektionsobservationer, intervjuer, inspelningar, bilder och dokument. 
Fokus i studien var flerspråkig och flerkulturell identitet. Ur ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv förklaras talarnas agens och språkanvändning i olika sammanhang. Här 
betonas att alla individer inte har tillgång till samma språkliga resurser vid alla tidpunkter 
eller på alla platser. De kompletterande skolorna bedrev undervisning i bengali, gujarati, 
kinesiska och turkiska. Studien beskriver två konstruktioner: språkseparation vilken 
förordas av lärare och rektorer och flexibel tvåspråkighet vilken är den faktiska 
språkpraktiken ute i klassrummen. Ett exempel på språkseparation i studien är att en 
turkisk lärare uppmanade eleverna att bara tala turkiska. När en elev inte förstod talade 
läraren ändå turkiska fast långsammare. Läraren motiverade detta med att det är en 
turkisk skola och då ska bara turkiska talas. Detta kopplar Creese och Blackledge till 
det ortodoxa synsätt som tidigare dominerade inom bland annat engelska som 
andraspråk. Det befarades att de två språken kunde smitta varandra. Dessutom ansågs 
det att språkseparation maximerade språkexponeringen. I studien uttryckte också lärare 
och föräldrar ängslan över att eleverna skulle förlora sitt språk om inte språken 
separerades. Det vanliga på lektionerna är att läraren använder modersmålet (the 
community language) och eleverna mest engelska vilket kan beskrivas som separat 
tvåspråkighet. Detta är en företeelse som innebär att ett samtal kan föras på ett språk 
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av talaren och ett annat av lyssnaren. Lärarna i studien bad dock ofta eleverna att tala 
modersmålet när det blev för mycket engelska. I praktiken visade det sig emellertid att 
lärarna var pragmatiska och använde engelska flexibelt för att engagera och inkludera 
eleverna. Flexibel tvåspråkighet ses här som heteroglossia snarare än kodväxling för det 
är talaren som står i centrum, inte språket. Sammanfattningsvis belyser Creese och 
Blackledge studie både de olika språkideologier som manifesteras i skolorna och hur 
dessa ofta inte överensstämmer med de språkpraktiker som faktiskt förekommer. 
 
Hur translanguaging kan stärka det svagare språket och främja interaktion mellan elever 
på olika nivåer visade Kano (2012) i en beskrivande fallstudie. Det framgick i hennes 
studie att tvåspråkig pedagogik i form av translanguaging främjade transnationella 
japanska elevers akademiska skrivande på sitt andraspråk, engelska. Studien 
genomfördes i en skrivkurs bestående av tio transnationella japanska elever mellan 12 
och 16 år i New York. Studien visade bland annat att translanguaging stärkte det svagare 
språket. Genom kvantitativ analys av intervjudata fann Kano att eleverna använde sig 
av translanguaging genom hela skrivprocessen. Eleverna hoppade mellan språken vid 
behov men kodväxlingen var inte linjär. Det som drev på translanguaging var okänd 
vokabulär, ämneskunskap och svårförståelig text. Att växla till japanska hjälpte eleverna 
att tänka vilket de inte kunde göra på sitt andraspråk, engelska. Kano konstaterade 
också att translanguaging främjade integrationen i denna elevgrupp med olika 
litteracitetsnivåer i de olika språken. Translanguaging visade sig alltså vara ett sätt för 
eleverna att använda sitt modersmål som en stöttande funktion och som ett språk att 
tänka på. Elevernas syn på denna tvåspråkiga pedagogik var överlag mycket positiv. 
Majoriteten föredrog denna pedagogik framför den monoglossiska. Intressant för 
föreliggande studie är att Kanos studie lyfter fram hur translanguaging hjälper eleverna 
med svåra ord och svårförståelig text samtidigt som den främjar interaktion mellan 
elever på olika litteracitetsnivå. 

 
En annan studie som lyfter fram andraspråktalares språkanvändning i olika situationer 
och miljöer är Paks (2003) studie med intervjuer, lektionsobservationer och 
inspelningar i en av de många koreanska kyrkskolor som finns i USA. Kyrkskolan 
bedrev kompletterande modersmålsundervisning i koreanska för 25–35 elever i 
skolåldern på lördagmorgnar. Studiens fokus var förvisso identitet men är intressant 
för den beskriver språkanvändningen i kyrkskolan. Ungdomarna pratade koreanska 
med sina syskon bara när föräldrarna var i närheten, men engelska när föräldrarna var 
utom hörhåll. Pak konstaterade att barnen använde termerna modersmål och native 
language för att benämna koreanska men också förstaspråk för att benämna engelska 
och problematiserade därmed vad dessa termer normalt innebär. I den koreanska 
kyrkskolan var förstaspråket engelska och andraspråket koreanska. Majoriteten av 
eleverna var dominanta i engelska och enligt Pak lärde de sig sitt modersmål som ett 
andraspråk. Lektionsobservationerna visade att både lärare och elever såg fördelen med 
att använda engelska för att lära sig koreanska. Lärarna använde alltså förstaspråket 
engelska för att förklara andraspråket koreanska genom att översätta koreanska ord till 
engelska och genom att använda engelsk grammatik för att förklara koreansk 
grammatik. Eleverna använde både engelska och koreanska för att förhandla om 
mening. Det framgick också att innehållet i undervisningen blev mer kontextualiserat 
genom att eleverna delade med sig av sina egna erfarenheter och kunskaper. I likhet 
med Kanos studie ovan, visar Paks studie inga spår av negativ attityd till att flera språk 
används inom undervisningen utan användningen av elevernas språkliga resurser ses 
som en fördel. 
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En studie om modersmålsundervisning som är relevant för den här studien vad gäller 
elevernas användning av sitt starkaste språk är Ganuza och Hedmans (2014) 
etnografiska undersökning med lektionsobservationer och djupintervjuer med lärare. 
Studien fokuserar på 15 bosniska och somaliska modersmålslärares pedagogiska 
övertygelser och ideologiska antaganden. Teoretiskt utgår undersökningen från García, 
Vygotsky och Gibbons när det gäller meningsfull interaktion och inlärning genom 
samarbete som utgår från autentiska texter och genrer och som inkluderar stöttning. I 
studien framgår det att modersmålseleverna som undervisas i minoritetsspråken 
bosniska och somaliska är dominanta i svenska och föredrar att tala svenska. De flesta 
modersmålslärarna var positiva till tvåspråkighet och såg fördelarna med att vara 
tvåspråkig, men de ansåg att språken ska separeras under lektionerna och att elevernas 
starkaste språk, engelska och svenska, skulle lämnas utanför dörren. Lärarna fick 
påminna eleverna om att tala sitt modersmål. Detta ledde till att eleverna dolde sin 
svenska genom att viska tyst till varandra på svenska för att undvika lärarens 
uppmärksamhet. Några lärare i Ganuza och Hedmans studie förklarade sitt motstånd 
till att eleverna använde svenska på lektionerna med att deras tid var begränsad och att 
de var rädda att svenska skulle ta över den lilla tid och utrymme de hade. Somliga lärare 
var mer pragmatiska i praktiken än vad de uppgav i intervjuerna. De pratade t.ex. 
somaliska med eleverna oavsett vilket språk eleverna använde. Modersmålslärarnas 
åsikter representerar en enspråkig ideologi där tvåspråkighet betraktas som en individs 
behärskning av två distinkta språk som hålls separerade i tid och rum (García, 2009) 
vilken är den ideologi som råder i Sverige enligt Ganuza och Hedman. Studiens analys 
avslöjar möjligheter och behov av mer flexibla tvåspråkiga pedagogiska praktiker 
(García) i modersmålsundervisningen. Studien är tänkvärd för den belyser att elevers 
starkaste språk oftast är majoritetsspråket och att det är det språk de helst använder 
även inom modersmålsundervisningen.  
 
Sammanfattningsvis framgår det i studierna ovan att överlag använder elever och lärare 
sina olika språk för att skapa mening i sina flerspråkiga världar trots att en monoglossisk 
ideologi dominerar i skolans värld. 
 

5.2.2 Språkanvändning bland svenska ungdomar i utlandet 
Eftersom deltagarna i föreliggande studie är födda och bosatta i utlandet är det av 
intresse att ta del av forskning som rör språkanvändningen bland andra svenska 
ungdomar bosatta i utlandet. Rydenvald (2017) undersökte i fyra delstudier 
flerspråkighet och språkanvändning hos 143 utlandssvenska gymnasieungdomar i 
åldrarna 15 till 19 bosatta på 15 olika orter i sju olika länder i mellersta och södra 
Europa. Majoriteten hade svenska som förstaspråk (59 av 147 hade två svenska 
föräldrar och 47 av 147 hade en svensk förälder). Utifrån bland annat ett dynamiskt 
flerspråkighetsperspektiv och domänteori utforskade Rydenvald hur ungdomarna 
använde sina språk i de olika miljöer de befann sig i. Datainsamlingen skedde dels 
kvantitativt med frågeformulär och kvalitativt med audioinspelningar och intervjuer. 
Kortfattat visade de fyra delstudierna att ungdomarnas flerspråkighet är komplex. 
Deras språkanvändning visade sig vara svår att kategorisera efter olika språk men det 
fanns en tendens att språken ändrades beroende på person i umgänget med vänner. I 
de flesta familjer talade olika familjemedlemmar olika språk. Rydenvald väljer dock att 
inte anta ett transspråkandeperspektiv när det gäller ungdomarnas språkpraktiker utan 
kallar det för pool of resources. I familjer med två svenska föräldrar talades, knappast 
överraskande, mer svenska än i familjer med endast en svensk förälder. När det gäller 
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elittvåspråkighet och så kallade Third Culture Kids2 (TCK), i den andra delstudien, 
framkom det att språkanvändningen påverkades av domäner. I internationella skolor 
dominerade engelska. I Europaskolorna3 hade dock svenskan en starkare ställning i alla 
tre domäner dvs. hem, skola och vänkrets. Trots det ifrågasätter studien tidigare 
forskning som hävdat att dessa ungdomar lätt kan återvända till Sverige och fortsätta i 
vanlig svensk skola. I den tredje delstudien framkom det att undervisningsspråket 
används mest och upplevs av ungdomarna som starkt i flera domäner och i flera 
färdigheter. I den fjärde delstudien, som baserade sig på några gymnasieelever i 
Europaskolan, ifrågasattes domänbegreppet när språkanvändningsmönstret 
analyserades. I hem där svenska förväntades dominera blandades svenskan hela tiden 
med andra språk, vilket visar att de olika domänerna går in i varandra. 
Egeninspelningarna som ungdomarna gjorde visade också att de använde avsevärt 
mindre svenska i hemmet än de uppgivit i frågeformulären samt att de använde avsevärt 
mer engelska med sina vänner. Engelska talades i grupp och svenska endast när de var 
med en eller två svensktalande vänner. Det som framgår av Rydenvalds studie är att 
språkanvändningen bland de svenska ungdomarna i utlandet är mycket komplex. 

 
Mycket relevant för föreliggande studie är Nordstroms (2015a) doktorsavhandling 
eftersom den också behandlar kompletterande svenskundervisning i ett engelsktalande 
land.  Studien, som undersökte 16 elever i åldrarna 12–15, fokuserade på hur en skola 
i kompletterande svenska i Australien mötte elevernas och föräldrarnas behov. För att 
nå ut till fler elever i Australien hade skolan kontaktundervisning och online-
undervisning varannan vecka. Med etnografisk ansats, deltagande observationer, 
videoinspelningar av online-lektioner samt intervjuer utforskades deltagarnas mål och 
hur undervisningen konstruerades i de två miljöerna. Relevant för föreliggande studie 
är att Nordstrom konstaterade att användningen av svenska i de muntliga 
interaktionerna ledde till mindre deltagande bland dem som behärskade svenska sämre. 
Läraren förbjöd aldrig eleverna att använda engelska men talade hela tiden själv svenska 
för att maximera elevernas inflöde av språket och av rädsla för språkförlust. På online-
lektionerna var det mer fokus på användning av svenska för innebörd och interaktion. 
Videoinspelningarna visade att i online-inlärningen hemma ökades deltagandet genom 
användning av tvåspråkiga resurser som doldes för de andra online-deltagarna. 
Exempelvis talade en elev engelska med sin svenska mamma när hon bad om ett 
svenskt ord. Studiens implikationer är att pedagogik och klassrumspraktiker behöver 
släppa föreställningen om svensk kultur och traditionella undervisningsmetoder för att 
hitta referenspunkter som är motiverande för mångfalden av dagens elever och föreslår 
en flexibel tvåspråkig pedagogik och en uppmjukning av den strikta språkseparationen. 
Det framgår av Nordstroms studie att eleverna inom den kompletterande 
svenskundervisningen i Australien använder både sitt starkaste språk, engelska, och sitt 
andraspråk, svenska. De elever som var mindre avancerade deltog mindre i de muntliga 
interaktionerna under lektionerna på grund av den rådande enspråkiga språkideologin.  

 
Hur några elever använde sina språkliga resurser framgår i en artikel av Nordstrom 
(2015b) som utgår från en delstudie i doktorsavhandlingen ovan. I artikeln framhåller 
hon att flexibel tvåspråkighet kan vara ett sätt för eleverna att visa aktörskap vilket kan 
öka elevernas investering i sin egen inlärning i den kompletterande 
svenskundervisningen i Australien. Nordstrom utförde en etnografisk studie med två 

 
2 Ungdomar som lever i familjer med anställning i olika länder under kortare eller längre perioder. 
3 Europaskolorna är till för barn vars föräldrar arbetar inom EU. Svenska sektioner finns i Bryssel och 
Luxemburg. 
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flickor som var 14 till 16 år. De var dominanta i engelska och hade svenska som sitt 
andraspråk. Varannan lektion var eleverna i klassrummet och varannan lektion träffade 
de läraren online då eleverna spelade in sig själva. Syftet var att utforska vilka språkliga 
resurser eleverna använde när de deltog i online-undervisningen. Datamaterialet 
analyserades med multimodal interaktionsanalys. Studien visade att eleverna visade 
aktörskap genom att få stöttning av sina föräldrar samt av teknologi i form av 
översättningsverktyg online. Dessa elever gjorde inte motstånd mot den enspråkiga 
språkideologin som rådde. Men eleverna positionerade sig själva som perifera inlärare 
snarare än autentiska talare och utmanade sig själva att delta i online-kommunikationen 
utöver sin kunskapsnivå där deras tvåspråkiga resurser ökade investeringen i 
inlärningen. Nordstrom drar slutsatsen att lärare kan använda sig av denna kunskap för 
att hjälpa elever att hitta passande stöttning för att optimera sin inlärning. Det som är 
intressant för föreliggande studie är dels att eleverna inom den kompletterande 
svenskundervisningen inte gjorde motstånd mot den rådande enspråkiga 
språkideologin men att elevernas användning av sina båda språk ökade deras investering 
i språkinlärningen. 
 
Den tidigare forskning som behandlats här har olika beröringspunkter med 
föreliggande studie. För det första framgår det att interaktion i grupparbeten mellan 
flerspråkiga elever i olika åldrar världen över har möjlighet att främja språkinlärning. 
Vidare använder flerspråkiga elever sina språkliga resurser på olika sätt för att hjälpa 
och stötta varandra. För det andra används tvåspråkiga elevers båda språk i olika former 
av tvåspråkig undervisning, ofta för att underlätta förståelse av ord och svårförståeliga 
texter. Inställningen till detta varierar från att vara en medveten translanguaging-
pedagogik till att användas pragmatiskt eller ses som ett problem i klassrummet. 
Avslutningsvis framkom det att utlandssvenska ungdomars språkanvändning i Europa 
är komplex och att svenska elever inom kompletterande svenskundervisning med 
fördel använder sig av sina språkliga resurser, engelska och svenska, i skolarbetet. 

 

6. Metod 
I denna del ges inledningsvis en kortfattad överblick över studiens upplägg i avsnitt 6.1. 
Därefter redogörs för studiens forskningsansats i avsnitt 6.2. Sedan beskrivs urvalet av 
deltagare, miljö och material i avsnitt 6.3. I avsnitt 6.4 behandlas instrument och 
procedurer. Efter det beskrivs i detalj hur studien genomfördes i avsnitt 6.5. Därefter 
redogörs för hur det insamlade materialet bearbetats och analyserats i avsnitt 6.6. 
Slutligen redogörs för de forskningsetiska aspekterna i avsnitt 6.7. 
 

6.1 Studiens upplägg 

Studien består av tre delar vilka i detta avsnitt beskrivs kortfattat kopplade till 
frågeställningarna: 
 

1. Icke-deltagande observationer med ljudinspelning av fyra smågruppssamtal användes 
för att undersöka hur eleverna hjälpte och stöttade varandra för att nå djupare 
förståelse av två svenska texter när de talade på svenska respektive engelska. 
Både de kommunikativa strategierna och elevernas språkliga resurser 
undersöktes.  

 
2. Dokumentanalys av elevernas arbetsblad och skriftliga sammanfattningar användes för att 

ta reda på i vilken grad elevernas skriftliga sammanfattningar av texterna visade 
att elever fördjupat sin förståelse av texterna under interaktionen.  
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3. Två minifokusgruppintervjuer användes för att få veta hur eleverna upplevde 
interaktionen och språkanvändningen av engelska och svenska i 
smågruppsamtalen om de två texterna. Resultaten från frågeformulären som 
eleverna fyllde i efter varje avslutat smågruppssamtal användes också i detta 
syfte. 

 
I studien ingick officiell translanguaging som ett experimentellt inslag då eleverna vid 
ett av smågruppssamtalen ombads diskutera en text på engelska istället för på svenska. 
Utöver detta genomfördes en pilotstudie innan studien påbörjades för att höja studiens 
validitet genom att pröva dess design och upplägg. Resultatet av pilotstudien redovisas 
inte i den här uppsatsen men ledde till vissa justeringar. 
 
I den första frågeställningen undersöks, som nämndes ovan, kommunikativa strategier och 
språkliga resurser. Med kommunikativa strategier avses i studien sådana strategier som 
underlättar interaktionen mellan eleverna, t.ex. att visa att man lyssnar och förstår. Även 
andra beteenden som uppstod i studien ingår här, t.ex. att rätta någon och haka på 
någon annans tankar. Med språkliga resurser avses främst elevernas användning av 
engelska och svenska men även användning av språkets abstraktionsnivåer (Sellgren, 
2011) samt strategier som att dela upp ord i beståndsdelar för att förstå vad de betyder. 
 

6.2 Forskningsansats 

Huvudsyftet med studien är att undersöka flerspråkiga elevers interaktion och 
språkanvändning i smågruppssamtal när de försöker nå djupare förståelse av två texter 
på svenska. Elevernas upplevelse av interaktionen och språkanvändningen i 
smågruppssamtalen undersöks också. 
 
Studien är en fallstudie med främst kvalitativa data då den försöker återge en helhetssyn 
av vad som händer i smågruppssamtalen (Denscombe, 2009). Enligt Duff (2005) 
fokuserar fallstudier inom andraspråksforskningen på något specifikt fenomen, till 
exempel meningsförhandlande eller kodväxling vilka är närliggande ämnesområden för 
denna studie. Kanos (2010) fallstudie exemplifierar detta med sitt fokus på hur 
translanguaging hjälpte japanska elever när de interagerade för att förstå svåra ord och 
skapa mening i svårförståeliga texter på engelska. Här finns en viss likhet med 
föreliggande studie som också syftar till att undersöka hur flerspråkiga elever 
samarbetar för att förstå svåra texter. Fallstudier har vidare potential att fånga upp 
individers beteenden i detalj och viktiga perspektiv som kan gå förlorade i storskaliga 
undersökningar (Duff, 2005). Studien är även kvantitativ gällande antalet förekomster 
av olika kommunikativa strategier och språkliga resurser i de inspelade 
smågruppssamtalen. Dessutom mäts innehållet i elevernas skriftliga sammanfattningar 
kvantitativt. Enligt Duff (2005) kan fallstudier vara kvantitativa när orsakssamband 
eftersöks. Orsakssambandet som undersöks i denna studie är om interaktionen och 
språkanvändningen av engelska och svenska påverkar förståelsen av de svenska 
texterna. Slutsatserna från de erfarenheter och upptäckter som görs dras induktivt 
(Denscombe).  
 
Studien både beskriver elevernas interaktion i grupparbeten samt prövar teorier om 
translanguaging som ett hjälpmedel i skolarbetet. På detta sätt är studien både 
upptäcktsstyrd och teoristyrd (Denscombe, 2009). Genom att undersöka hur olika 
faktorer påverkar varandra, i det här fallet hur interaktionen och translanguaging 
påverkar varandra och förståelsen av texterna, kan det vara lättare att förstå 
komplexiteten i den situation som undersöks (Denscombe).  
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Denna fallstudie försöker tränga djupare in i forskningsämnena interaktion och 
språkanvändning och den inriktar sig på en undersökningsenhet (Denscombe, 2009), i 
detta fall sex av sju elever i den äldsta elevgruppen i en skolklass i kompletterande 
svenskundervisning i utlandet. Duff (2005) rekommenderar högst åtta deltagare i en 
fallstudie för att inte beskrivningen av studien ska bli urvattnad. En fördel med att ha 
flera deltagare, och inte bara en som annars är vanligt i fallstudier, är att man får ta del 
av fleras individers erfarenheter och därmed har större möjlighet att upptäcka likheter 
och skillnader (Duff). Undersökningsenheten är uppdelad i två mindre grupper för att 
kunna genomföra den experimentella delen av studien (Denscombe) då eleverna 
ombeds att tala engelska i ett smågruppssamtal. Denna officiella translanguaging är en 
faktor som förändras och som alltså står för det experimentella inslaget. Både 
interaktionens och språkanvändningens inverkan på elevernas förståelse av texterna 
undersöks. Att på detta sätt söka få fram orsak och verkan och observera detta i verkliga 
sammanhang är en styrka med fallstudier (Cohen et al., 2007).  
  
Syftet med det experimentella inslaget i studien är att undersöka hur translanguaging 
påverkar det gemensamma meningsskapandet i arbetet med att förstå texterna. Båda 
grupperna talade svenska i Steg 1 för att få ännu en chans efter pilotstudien att vänja 
sig vid arbetssättet och att bli inspelade. Eftersom en elev bytts ut i grupp B efter 
pilotstudien var det också viktigt att denna nya elev fick vänja sig vid arbetssättet. 
Avsikten med att båda grupperna inledde med att diskutera en text på svenska var att 
hålla så många faktorer konstanta som möjligt vilket är önskvärt vid experiment 
(Denscombe, 2009). Dessutom är grupperna ganska lika då båda är heterogena i sin 
sammansättning vad gäller ålder och kunskaper i svenska. De två texterna bedömdes 
relativt likvärdiga i svårighet. Deltagarna genomförde vidare studien under så likartade 
förhållanden som möjligt och fick samma instruktioner och tidsbegränsningar. 
Eleverna i de två grupperna läste och diskuterade alltså olika texter i Steg 1 (SV) och i 
Steg 2 (EN) i enlighet med tabell 6.1 nedan. Avsikten med detta var att jämföra 
elevernas interaktion och språkanvändning i gruppsamtal om Text 1 och 2 på båda 
språken.  

 

Tabell 6.1 Schema över det experimentella inslaget 

 Grupp A Grupp B 

Steg 1 Text 1 (SV) Text 2 (SV) 

Steg 2 Text 2 (EN) Text 1 (EN) 

 
Det är diskutabelt om det går att generalisera utifrån fallstudier eftersom de bara baseras 
på en liten undersökningsenhet men om undersökningsenheten är typisk som i denna 
studie kan den utgöra ett exempel på andra liknande skolor (Denscombe, 2009). 
Eftersom elevgruppen i studien utgör majoriteten i denna klass som i sig är en av många 
andra klasser i kompletterande svenskundervisning i utlandet runt om i världen kan den 
betraktas som typisk. Dessutom, när det gäller svenska skolor i engelsktalande länder, 
är det mycket troligt att eleverna i dessa skolor, liksom eleverna i förekommande studie, 
är dominanta i engelska, särskilt om de är födda där (jfr Nordstrom, 2015a, Rydenvald, 
2017). Syftet med fallstudier är dock i allmänhet inte att generalisera utan att studera 
något specifikt på djupet (Denscombe). I denna fallstudie framställs exempel på 
verkliga elever i mestadels verkliga skolsituationer vilket kan vara lättare att förstå än 
om företeelser beskrivs i abstrakta teoretiska termer (Cohen et al., 2007). I en fallstudie 
ska situationen som undersöks vara naturlig (Denscombe) vilket denna situation delvis 
är. Eleverna är vana vid arbetsuppgifter liknande dem i studien och att arbeta i 
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smågrupper. Det onaturliga inslaget är att de ombeds tala engelska i ett av 
gruppsamtalen. Tidigare studier har dock visat att eleverna använder translanguaging 
som pedagogiskt redskap i skolan samt även använder engelska sinsemellan i andra 
situationer, till exempelvis i privat viskat tal (Harkin, 2016). Av den anledningen är det 
experimentella inslaget inte helt onaturligt. 
 
För att minska observatörseffekten är forskaren inte närvarande under de ljudinspelade 
smågruppssamtalen utan eleverna lämnas ensamma i ett klassrum. Därmed kan 
forskaren inte styra vad som händer i gruppsamtalen och har inte kontroll över 
omständigheterna vilket ofta är karaktäristiskt för fallstudier (Denscombe, 2009). 
Eleverna får dock tydliga instruktioner och arbetsblad att arbeta med vilket emellertid 
kan betraktas som en typ av styrning. 
 

6.3 Urval av deltagare, miljö och material 

I de två följande avsnitten behandlas hur studiens urval har skett. I avsnitt 6.3.1 
redogörs för urvalet av deltagare och miljö och i avsnitt 6.3.2 förklaras urvalet av de två 
texterna och de tillhörande arbetsuppgifterna. 
 

6.3.1 Deltagare och miljö 
Skolan i denna fallstudie har valts utifrån bestämda kännetecken (Denscombe, 2009). 
Kompletterande undervisning är en skolform som involverar flerspråkiga elever och 
där eleverna ofta har två förstaspråk nämligen, svenska och engelska, majoritetsspråket 
i det land de bor i. Urvalet av skolan är vidare ett bekvämlighetsurval eftersom det är 
en skola som forskaren har kontakt med.  
 
Deltagarna i studien är sex gymnasieelever mellan 15 och 18 år i den äldre elevgruppen 
i Svenska skolan. Alla, utom en, är födda i landet där studien genomförs och alla har 
endast en svensk förälder. Dock behärskar några av de icke-svenska föräldrarna svenska 
i varierande utsträckning. Eleverna starkaste språk är engelska men de talar svenska i 
hemmet i olika grad. Alla har deltagit i kompletterande svenskundervisning sedan sju 
års ålder.  
 
De sex elever som deltar i studien tillhör den äldre elevgruppen som består av sju elever 
totalt. Alla sju elever både ville och kunde delta i studien men endast sex deltog av 
praktiska skäl. Eleverna var alltså inte slumpmässigt utvalda vilket innebär att urvalet 
av eleverna var ett icke-sannolikhetsurval (Denscombe, 2009). Deltagarna ingick 
dessutom i ett subjektivt urval. Detta urval används när forskaren avsiktligt väljer 
deltagarna eftersom just de uppfyller de kriterier som är avgörande för studien 
(Denscombe). Flerspråkiga ungdomar i denna undervisningsform var ett signifikant 
kännetecken för frågan om huruvida elevernas starkaste förstaspråk, engelska, kunde 
fungera som resurs vid förståelsearbetet av de svenska texterna. Deltagarna valdes 
dessutom ut på grundval av sin vana vid kollaborativt smågruppsarbete, textläsning och 
skrivande av sammanfattningar. Året innan hade eleverna både individuellt och i 
helklass läst en ungdomsroman på svenska. Därför bedömdes eleverna kapabla att läsa 
och diskutera utdrag ur två svenska romaner. Eleverna vet också att det är acceptabelt 
att använda alla sina språkliga resurser i skolarbetet. Det var just dessa sex elevers 
interaktion och språkanvändning som stod i fokus samt deras erfarenheter av att 
diskutera texterna i studien på svenska respektive engelska. Dessa elever hade därmed 
erfarenhet och upplevelser om något som ingen annan skulle kunna dela med sig av.  
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Undersökningsenheten var uppdelad i två grupper med tre elever per grupp vilket är 
något mindre än de fyra till fem som definieras som smågrupp av Klingner och Vaughn 
(2000). 
 

6.3.2 Material        
Det pedagogiska material som eleverna arbetade med under de inspelade 
smågruppssamtalen utgjordes av arbetsuppgifter på arbetsblad samt två texter som var 
utdrag ur svenska romaner.  
 
Utformningen av arbetsbladen och urvalet av de två texterna baseras på de kognitiva 
och sociokulturella aspekter som redogörs för i avsnitt 4.1. Eftersom ett av studiens 
fokus var interaktion var förhoppningen att diskussion om kognitivt utmanande och 
intressanta texter skulle intressera och engagera eleverna vilket i sin tur skulle underlätta 
interaktionen och därmed förståelsen av texterna. På arbetsbladen (Bilaga 3a–3b) skulle 
eleverna, före smågruppssamtalen, skriva ner innehållskomponenter (korta punkter om 
innehållet, se bilaga 11a–11d), svåra ord, frågor på sådant de inte förstod samt, efter 
smågruppssamtalen, korta sammanfattningar. Syftet var att eleverna gemensamt och 
utan hjälp från lärare skulle komma fram till vad texterna handlade om. Fokus låg på 
texternas innehåll och vokabulär som förhindrade förståelsen. Arbetsbladen tjänade tre 
syften, dels som arbetsuppgifter i det individuella arbetet, dels som underlag för 
smågruppssamtalen, dels som insamlingsinstrument för studien.  
 
Utformningen av arbetsuppgifterna och urvalet av de två texterna grundas vidare på att 
eleverna föregående år börjat vänja sig vid icke-förenklad litteratur, nämligen 
ungdomsromanen En sekund i taget av Nordin (2013). Eleverna hade vid bokläsningen 
vant sig vid att arbeta i par och smågrupper, sammanfatta innehåll både muntligt och 
skriftligt samt arbeta fokuserat med vokabulär både individuellt och i grupp.  
 
De två texterna som lästes var utdrag på ca 400 ord ur följande svenska romaner:  

• Text 3: Äppelblom och ruiner (Ahrne, 1980) (Bilaga 16) 

• Text 4: Dvärgen (Lagerkvist, 1944) (Bilaga 17) 

Som framgår av boktitlarna var texterna inte förenklade. Utdragen valdes med 
förhoppning om att innehållet skulle engagera eleverna. Båda texterna var avancerade 
men vokabulären i Dvärgen var något mer krävande. Att hitta texter som ligger snäppet 
över elevernas nivå är svårt då elevernas svenskkunskaper varierar. Poängen med 
smågruppssamtalen var att eleverna på grund av sina olika kunskapsnivåer skulle kunna 
hjälpa varandra och bli hjälpta. Textutdragen var korta för att eleverna på lektionstid 
skulle hinna med att läsa, arbeta individuellt med arbetsbladet, diskutera i smågrupper 
och sedan skriva korta sammanfattningar.  
 

6.4 Instrument och procedurer 

De följande tre avsnitten behandlar studiens instrument och procedurer. I avsnitt 6.4.1 
beskrivs hur elevernas smågruppssamtal studerades medelst icke-deltagande 
observation med ljudinspelning. I avsnitt 6.4.2 redogörs för dokumentanalys av 
elevernas arbetsblad och skriftliga sammanfattningar. Slutligen behandlas i avsnitt 6.4.3 
semistrukturerad minifokusgruppintervju där eleverna berättade om sina erfarenheter 
av interaktionen och språkanvändningen i smågruppssamtalen. 
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6.4.1 Icke-deltagande observationer med ljudinspelning 
Detta insamlingsinstrument användes för att besvara studiens första frågeställning om 
hur eleverna hjälpte och stöttade varandra för att nå en djupare förståelse av texterna. 
Vissa verbala beteenden som undersöktes bestämdes före inspelningarna, deduktivt, 
och andra verbala beteenden bestämdes vartefter de upptäcktes, induktivt. Eftersom 
eleverna lämnades ensamma under inspelningarna var observationerna icke-deltagande 
vilket Gold (1958) menar är den observationstyp som mest riskerar leda till att studiers 
deltagare missförstås. Men eftersom studiens fokus är den verbala kommunikationen, 
inte den icke-verbala, och forskaren hade möjlighet att ställa uppföljningsfrågor till 
deltagarna efter bearbetningen av materialet bedömdes denna risk inte som stor. 
Dessutom bedömdes situationen mer naturlig för eleverna om de fick diskutera 
texterna utan observatör.  
 

6.4.2 Dokument 
De skriftliga källorna bestod av elevernas arbetsblad och sammanfattningar av de två 
svenska texterna. De skriftliga källorna användes för att få svar på frågeställningen om 
i vilken grad eleverna fördjupat sin förståelse av texterna under interaktionen.  
 

Arbetsbladen (Bilaga 3a) bestod av en sida där eleverna skulle punkta ner vad texten de 
just läst handlade om, skriva frågor som de ville ha svar på för att förstå texten bättre 
samt skriva upp ord som förhindrat förståelsen av texten.  
 
Sammanfattningarna (Bilaga 3b) skrevs på ett linjerat A4-papper med uppmaningen att 
inte skriva mer än vad som fanns plats för på sidan för att de inte skulle bli för långa.  
 

6.4.3 Frågeformulär 
Efter varje smågruppssamtal fyllde eleverna i ett frågeformulär (Bilaga 4) för att få ett 
underlag inför gruppintervjuerna och en känsla för elevernas uppfattningar om 
texternas svårighetsgrad, interaktionen runt texterna och språkanvändningen. För att 
formuläret skulle vara enkelt att fylla i bestod det av endast fyra frågor med fem 
svarsalternativ på en Likert-skala vilket innebar att eleverna inte behövde formulera sig 
i skrift (Dörnyei & Csizér, 2005). Normalt ska frågeformulär vara anonyma 
(Denscombe, 2009) men eftersom de skulle användas för att få en uppfattning om det 
fanns någon koppling mellan elevernas upplevelser av texterna, grupparbetet och deras 
sammanfattningar var de inte det. 
 

6.4.4 Semistrukturerade minifokusgruppintervjuer 
Syftet med intervjuerna var att besvara studiens tredje frågeställning om elevernas 
erfarenheter och upplevelser om interaktionen och språkanvändningen i 
smågruppssamtalen. En intervju genomfördes med varje grupp, för att fokus skulle 
ligga på vad just vardera grupp hade erfarit och för att alla skulle komma till tals. Tre 
elever är dessutom ett vanligt antal i småskaliga undersökningar (Denscombe, 2009). 
Fokusgruppintervjuer lämpar sig när fokus ligger på ett ämne som gruppdeltagarna har 
samma erfarenhet av (Denscombe). Förhoppningen med att använda 
fokusgruppintervjuer var också att undvika det Heath (2012) uttrycker tveksamhet inför 
vad gäller intervjuer av typen fråga-svar. Hon menar nämligen att äldre barn och 
tonåringar då kan vara benägna till ”felaktiga själviakttagelser” (s. 193, min 
översättning). Intervjuerna ägde rum direkt efter att varje grupp avslutat sitt för studien 
sista smågruppsamtal. Syftet var att ta del av deltagarnas uppriktiga tankar och få en 
känsla för i vilken grad det rådde samstämmighet om ämnet (Denscombe). 
Intervjuguiden (Bilaga 5) baserades på mina frågor som kommit upp under 



 

23 
 

bearbetningen av datamaterialet. Den planerades runt tre teman för att underlätta för 
eleverna att komma med öppna svar och utveckla sina tankegångar (Denscombe, 2009). 
Dessa teman var texterna, interaktionen och språkanvändningen. Intervjuerna genomfördes 
i anslutning till smågruppsamtalen och skrivandet av sammanfattningarna för att 
eleverna skulle ha sina upplevelser och intryck av erfarenheten att diskutera på engelska 
färskt i minnet. För att minska risken att eleverna bara skulle hålla med föregående 
talare och dessutom få möjlighet att formulera sina tankar själv fick olika elever svara 
först (Harkin, 2016). 
 

6.5 Genomförande 

I det här avsnittet beskrivs genomförandet av studiens olika delar. Studien tog fyra 
veckor och genomfördes enligt veckoschemat i tabell 6.2. 
 
Tabell 6.2 Veckoschema över studiens genomförande 

Vecka Datum Studiedel och grupp  Text Språk 

1 2 mars Steg 1. Grupp A. Text 3: Äppelblom och ruiner  SV 

2 9 mars Steg 2. Grupp A. Text 4: Dvärgen EN 

  Intervju. Grupp A.   

 16 mars -   

3 23 mars Steg 1. Grupp B. Text 4: Dvärgen SV 

4  30 mars Steg 2. Grupp B. Text 3: Äppelblom och ruiner EN 

  Intervju. Grupp B.   

  
Kortfattat genomfördes studien på följande sätt:  
 

1. Studie bestående av två steg med sammanlagt fyra inspelade grupparbeten. 
a. Steg 1 (SV): Elevgrupp A läser Text 3 och elevgrupp B läser Text 4. 

Eleverna arbetar individuellt med arbetsbladen och diskuterar därefter 
texten på svenska i smågruppssamtalen. Efter gruppsamtalet skrivs en 
sammanfattning på svenska av den text som eleverna läst och diskuterat.  

b. Steg 2 (EN): Elevgrupp A läser Text 4 och elevgrupp B läser Text 3.  
Eleverna arbetar individuellt med arbetsbladen och diskuterar därefter 
texten på engelska i smågruppssamtalen. Efter gruppsamtalet skrivs en 
sammanfattning på svenska av den text som eleverna läst och diskuterat. 

2. Frågeformulär efter varje avslutat grupparbete. 
3. Intervju med varje enskild grupp efter deras sista grupparbete då diskussionen 

fördes på engelska. 
 

Innan studien påbörjades genomfördes en pilotstudie då andra texter lästes och 
diskuterades. Pilotstudien syftade till att öka studiens validitet genom att eleverna fick 
vänja sig vid arbetssättet. Det visade sig att eleverna behövde tydligare instruktioner för 
en av grupperna hade missförstått hur smågruppssamtalet skulle genomföras. Istället 
för att diskutera textens innehåll och försöka förstå texten bättre hade de endast i tur 
och ordning läst upp allt de skrivit på arbetsbladen utan att besvara varandras frågor.  
 
Vecka 1. Studien inleddes med grupp A (Steg 1). Eleverna hade i pilotstudien delats in i två 
grupper med tre elever i varje (grupp A och grupp B) med avsikt att blanda eleverna 
kunskapsmässigt utifrån de sociokulturella perspektiv om stöttning som redogjordes 
för i avsnitt 4.1. Eftersom eleverna i grupp A var närvarande påbörjades studien med 
denna grupp i det lilla klassrummet intill det vanliga klassrummet. Eleverna 
uppmanades att fokusera på att förstå textens innehåll. Därefter började eleverna läsa 
Text 3, Äppelblom och ruiner (Ahrne, 1980). De fick 15 minuter på sig att läsa texten men 
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två av eleverna behövde lite längre tid för att avsluta sitt arbetsblad. För att eleverna 
inte skulle känna sig stressade av situationen bedömdes det bäst att vara flexibel vad 
gällde tiden. Totalt arbetade de i 22 minuter. När gruppen var klar med sina 
arbetsuppgifter placerades eleverna runt ett avlångt bord med en dator för inspelning. 
De hade sina texter och arbetsblad till handa men pennorna samlades in för att undvika 
att eleverna istället för att prata skulle ägna tid åt att anteckna. Eleverna fick 
instruktioner om att försöka hjälpa varandra förstå textens innehåll och få svar på sina 
frågor som de antecknat på arbetsbladen och ombads prata i ca tio minuter. 
Ljudinspelningen sattes igång och eleverna lämnades ensamma i rummet. Genom ett 
runt glasfönster kunde eleverna då och då observeras för att se om de var färdiga. 
Inspelningen stoppades efter 12:50 minuter då eleverna var klara. Efter det inspelade 
smågruppssamtalet fick de 15 minuter på sig att självständigt skriva en sammanfattning 
av Text 3 med hjälp av endast arbetsbladet och sitt minne. Avslutningsvis fyllde 
eleverna i det korta frågeformuläret om texterna, interaktionen och grupparbetet vilket 
tog mindre än en minut. 
 

Vecka 2. Studien fortsatte med grupp A (Steg 2): Eftersom alla elever i grupp A var 
närvarande fortsatte studien med denna grupp. Detta är ett exempel på hur fallstudiens 
design anpassades efter omständigheterna och alltså är mer flexibel än i storskaliga 
undersökningar (Duff, 2005). Eleverna arbetade denna gång med Text 4, Dvärgen 
(Lagerkvist, 1944), i rummet intill. Denna gång ombads eleverna diskutera texten på 
engelska. Efter 15 minuter visade det sig att en elev inte var klar därför att texten 
upplevdes svår. Det visade sig att alla i gruppen uppskattade att få fem minuter till på 
sig. Pennorna samlades in, inspelningen påbörjades och eleverna lämnades ensamma i 
rummet för att diskutera Text 4. Inspelningen varade i 12:50 minuter även denna gång. 
Eleverna fyllde i frågeformulären och därefter genomfördes intervjun som beskrivs 
härnäst. 
 
Intervju med grupp A: Intervjun genomfördes direkt efter smågruppssamtalet. Samtalet 
flöt bra och alla elever delade med sig av sina upplevelser och synpunkter. Men de 
väntade oftast på att bli tillfrågade trots att just fokusgruppintervju används för att 
underlätta gruppinteraktionen (Denscombe, 2009). Eleverna höll ofta med varandra 
men även avvikande åsikter uttrycktes. Intervjun tog längre tid än beräknat (25:17 
minuter) och för sent uppmärksammades att eleverna inte skrivit någon 
sammanfattning av Text 4 och lektionen var slut. Sammanfattningen borde ha skrivits 
före intervjun. Två av eleverna skrev istället sammanfattningen hemma en respektive två 
veckor senare. Detta gjordes, enligt elevernas egen uppgift, på tio minuter utan andra 
hjälpmedel än arbetsbladen som mejlats till föräldrarna. Den tredje eleven skrev 
sammanfattningen på lektionen två veckor senare efter att ha fått läsa igenom texten 
en gång för att friska upp minnet. Detta misstag ledde till att ett tydligt steg-för-steg-
schema utarbetades för återstoden av inspelningarna där alla steg måste bockas av innan 
nästa steg i studien kunde påbörjas. 
 
Vecka 3. Studien inleds med grupp B (Steg 1): På grund av två elevers olika närvaro och 
frånvaro byttes en elev ut i denna grupp. Studien genomfördes på samma sätt som i 
grupp A tidigare men som första text läste eleverna i denna grupp Text 4, Dvärgen 
(Lagerkvist, 1944), istället för Text 3, Äppelblom och ruiner (Ahrne, 1980). Eleverna 
diskuterade texten på svenska. Därefter läste eleverna texten, arbetade med 
arbetsbladen, spelades in och skrev sedan sammanfattningarna. Inspelningen varade i 
9:26 minuter då eleverna stängde av inspelningen själva.  
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Vecka 4. Studien fortsätter med grupp B (Steg 2): Eleverna arbetade med Text 3, Äppelblom 
och ruiner (Ahrne, 1980), och fick instruktioner om att de skulle diskutera texten på 
engelska under inspelningen. De fick 15 minuter på sig men var klara innan för de satt 
och väntade när tiden var slut. Eleverna satte sig vid det avlånga bordet och påbörjade 
smågruppssamtalet. Inspelningen varade i 7:32 minuter. Även denna gång stängde 
eleverna av inspelningen själva. Därefter spred de ut sig i rummet och fick 15 minuter 
på sig att skriva sammanfattningarna men blev klara innan tiden var slut. Eleverna fyllde 
sedan i frågeformulären och gruppintervjun påbörjades.  
 
Intervju med grupp B: Intervjun med eleverna i grupp B varade i 16:55 minuter och 
genomfördes planenligt efter att de skrivit sammanfattningarna. Alla elever var aktiva 
och delgav sina tankar och erfarenheter.  
 
När intervjuerna transkriberats och sammanfattats fick eleverna i båda grupperna läsa 
igenom sammanfattningar om vad de sagt i de respektive fokusgruppintervjuerna. 
Detta var för att kontrollera att min tolkning av de ljudinspelade intervjuerna stämde 
med elevernas upplevelser och ge eleverna ytterligare en chans att utveckla sina tankar 
eller uttrycka om de ändrat sig på någon punkt. Eleverna hade inga tillägg eller ändringar 
men elevernas kommentarer om språkanvändningen och studien antecknades.  
 

6.6 Databearbetning och analysmetod 

I detta avsnitt presenteras hur data från de tre olika delstudierna bearbetats och 
analyserats.  
  

6.6.1 Icke-deltagande observationer med ljudinspelningar 
Direkt efter inspelningarna dokumenterades reflektioner över hur inspelningarna hade 
fortlöpt. Syftet med detta var att förbättra förhållandena inför de påföljande 
inspelningarna och minnas för studien viktiga detaljer om elevernas beteende och 
reaktioner före och efter inspelningarna.  
 
Svårigheter vid transkriberingen uppstod när eleverna avbröt varandra eller pratade 
samtidigt då det ibland var omöjligt att höra vartenda ord. När eleverna pratade 
engelska pratade de dessutom snabbare vilket ledde till flera ohörbara sekvenser. En 
del ohörbara sekvenser fylldes i några veckor senare då elevernas fick lyssna på utvalda 
avsnitt. 
 
Transkriptionsnyckeln utgick från Creese och Blackledge (2010) och Lindberg och 
Skeppstedt (2000) (Bilaga 2) men anpassades under transkriberingens gång efter 
studiens syfte för att förenkla arbetet och spara tid. Engelska översattes till exempel 
inte till svenska. Dessutom förenklades arbetet genom att markera att någon blivit 
avbruten endast med ett bindestreck (-) direkt efter ett ord istället för klamrar som visar 
var överlappningar börjar och slutar. Ingen åtskillnad gjordes heller på typ av skratt 
utan [SKRATTAR] innebär att någon skrattar, småskrattar eller, som Lindberg (2000) 
föreslår, pratar med skratt i rösten. Anledningen till detta är att det ibland var svårt att 
avgöra vilken typ av skratt det var samt att fokus inte ligger på denna aspekt. Längden 
på pauser fördes in eftersom pauser kan indikera att elever funderar på något och att 
de ger varandra tid genom att vänta in varandra vilket är viktigt när syftet är att studera 
interaktionen. 
 
Ljudinspelningarna analyserades både kvantitativt och kvalitativt. Den kvantitativa 
analysen gjordes genom att räkna antal förekomster av olika kommunikativa strategier 
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och språkliga och andra resurser (se tabell 7.3 och 7.4 nedan och Bilaga 7 och 8). För 
att se om det var någon skillnad mellan olika elevers delaktighet i gruppsamtalen på 
svenska respektive engelska räknades elevernas talturer. Detta gjordes genom att i Word 
söka efter elevernas kodnamn i transkriptionen.  
 
Fyra analysscheman skapades också, ett för varje syfte som avsågs att undersöka: ett 
analysschema över kommunikativa strategier (KS) (Bilaga 7), ett för språkliga och andra 
resurser (SR/RS) (Bilaga 8), ett för förklaring av ord (F) (Bilaga 9) och ett för ämne (Ä) 
(Bilaga 10). Dessa analysscheman konstruerades både deduktivt och induktivt. 
Exempelvis ingick förväntade kommunikativa strategier och språkliga resurser från 
början i analysschemana men medan inspelningarna transkriberades observerades 
andra kommunikativa strategier och språkliga resurser vilket gav upphov till nya koder 
i analysschemat över ämnesinnehåll.  
 
Som kommunikativa strategier klassificerades sådant verbalt beteende som syftar till att 
underlätta interaktionen mellan eleverna. Enligt Ellis och Shintani (2014) kan 
förstaspråket användas för att underlätta kommunikation på andraspråket och alltså 
kategoriseras som en kommunikativ strategi. I den här studien analyseras dock språkliga 
resurser för sig vilket innebär att användning av förstaspråket, andraspråket och andra 
språk klassificeras som en språklig resurs. Vidare konstaterades att även om 
kommunikativa strategier underlättar interaktionen så är inte alla stöttande. Enligt 
Gibbons (2002) är stöttning sådan hjälp som leder till att elever bekantas med ”nya 
begrepp” och når ”nya nivåer av förståelse” (s. 29). Att ändra i transkriptionerna 
vartefter nya koder skapats var ett tidsödande arbete som dock gav fördjupade insikter 
i elevernas interaktion och språkanvändning i grupparbetena. När kodningen var klar 
räknades antal förekomster med hjälp av sök-funktionen i Word. 
 
I analysschemat över språkliga resurser och andra resurser ifylldes antal förekomster av 
hur språk kan underlätta för eleverna att skapa mening, t.ex. att en elev använder 
engelska för att förklara ett ord. Även andra resurser som att eleverna använde texten 
eller konkretiseringar för att förklara något noterades.   
 
I analysschemat över ordförklaringar noterades främst antal förekomster som ord 
förklarats korrekt, inkorrekt och vagt. På liknande sätt ifylldes antal gånger olika ämnen 
som till exempel innehåll och ord behandlats i analysschemat.  
 
Analysarbetet påbörjades genom att transkriptionen av den första ljudinspelningen 
genomlästes och kodades med papper och penna. Under denna första analys 
upptäcktes svårigheter att särskilja vissa koder åt. Till exempel kunde elevers 
hummanden både innebära att de lyssnade, höll med om något och förstod något. 
Därför skapades koden KS1 som betydde ”visar att man lyssnar eller håller med” vilken 
användes när det var svårt att avgöra vad hummandet egentligen stod för. Efter 
kodningen av den första transkriptionen lyssnades inspelningen igenom igen för att 
kontrollera alla koder. Vartefter transkriptionerna av de andra tre ljudinspelade 
gruppsamtalen kodades, upptäcktes nya strategier att kategorisera.  
 
Den kvalitativa analysen av observationerna med ljudinspelningar genomfördes med 
hjälp av samtalsanalys inspirerad av Grönings (2006) studie (se avsnitt 5.1.2). Genom 
noggranna genomläsningar av transkriptionerna och genomlyssningar av ljudinspelade 
gruppsamtalen undersöktes hur eleverna förhandlade sig fram till olika ords betydelser 
och förståelse av de två texterna samt hur de använde sina språkliga resurser. I 
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traditionell samtalsanalys studeras även paralingvistiska drag som gester, blickar och 
kroppsspråk (Dörnyei & Csizér, 2005) men eftersom denna studie endast har 
ljudinspelningar att förlita sig på ligger fokus på de verbala handlingarna. Dock 
inkluderas sådant som kunde höras på ljudinspelningarna såsom elevernas tonläge och 
talhastighet. Det var i denna kvalitativa analys, men med stöd av den kvantitativa 
analysen, som ett mönster i gruppsamtalen började skönjas vilket presenteras nedan 
under Resultat i del 7.  
 

6.6.2 Dokument 
Elevernas arbetsblad, sammanfattningar och frågeformulär skrevs in på datorn. 
Därefter utarbetades olika analysscheman för varje dokument.  
 
Elevernas arbetsblad dokumenterades med de respektive elevernas 
innehållskomponenter, svåra ord, frågor och sammanfattningar. Ett utdrag ur elev A1:s 
innehållskomponenter i Äppelblom och ruiner (Ahrne, 1988) visas här: 
 

• En man som heter Göran bor i ett skjuhus. 

• Han berettar till författaren att han hade varit på utflykt. 

• Han hade gåt vilse och blir tvungna att lifta. 

Innehållskomponenterna på elevernas arbetsblad och i sammanfattningarna fördes 
sedan in i olika Excel-blad (Bilagor 11a–11d) för att göra data överskådlig. Tabell 6.3 
visar ett utdrag ur denna sammanställning.  
 
Tabell 6.3 Utdrag ur sammanställning av elevernas innehållskomponenter 

  

Innehålls-

komponenter 

Text 3 (SV) 

(Äppelblom och 

ruiner) 

På A1:s 

arbets-

blad 

I A1:s 

sam-

man-

fattning 

På A2:s 

arbets-

blad 

I A2:s 

sam-

man-

fattning 

På A3:s 

arbets-

blad 

I A3:s 

sam-

man-

fattning 

Togs 

upp i 

grupp-

arbetet 

på rad 

nr:  

1 

Berättarjaget är på 

sjukhuset av 

någon anledning.  x 

  
 

x 

 

x 

 

2, 56 

2 

Berättarjaget 

pratar med en kille 

som heter Göran. x x 

 
 

x 
 

 

x 

 

3 

  
Innehållskomponenterna för varje litterär text står i den andra spalten från vänster. 
Kryssen i rutorna visar om innehållskomponenten förekommit på arbetsbladen och i 
sammanfattningarna. I kolumnen längst till höger står på vilka rader i transkriptionen 
som komponenten tagits upp. Till exempel framgår det att elev A1 på sitt arbetsblad 
inte tagit upp att berättarjaget är på sjukhuset. Däremot tas det upp i elev A1:s 
sammanfattning. 
 
Innehållskomponenterna bestämdes innan studien påbörjats men anpassades vartefter 
elevernas innehållskomponenter fördes in för att inte vara så specifika att elevernas 
formuleringar inte skulle passa in i de förbestämda formuleringarna.  
 
För att förklara hur arbetet med innehållskomponenterna gick till ges här ett exempel 
på innehållskomponent nr 16 (Bilaga 11a). Den hade i förväg formulerats av mig på 
följande vis: 
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Berättarjaget är nyfiken på vad Rune menade och går och sätter sig bredvid honom för att prata. 

 
Elev A1, som var den enda i gruppen som hade inkluderat denna innehållskomponent, 
formulerade den så här: 
 
Författaren sätte sig brevid han och frågar varför han vill lägga ägg.  

 
Elev A2 inkluderade denna innehållskomponent i sin sammanfattning på detta vis:  
 
Han sitter ner med Författaren och börjar prata men författaren blir arg när hon tycker att Rune 

lysner inte på henne. Till slut frågar hon varför Rune vill lägga ägg. 

 
Elev A3 inkluderade samma innehållskomponent på följande sätt: 
 
Marianne tyckte det var orätvist och följde efter Rune för att trösta honom. Hon frågade varför han 

ville lägga ägg. 

 
De svåra orden som eleverna antecknat på sina arbetsblad och hur de behandlades i 
gruppsamtalen fördes på liknande sätt in i Excel (Bilaga 15a–15d). 
 
Tabell 6.4 Utdrag ur sammanställning av svåra ord på elevernas arbetsblad och hur de togs upp i 

gruppdiskussionerna 

  A1 A2 A3 

Ord som togs 

upp 

Ord som inte 

kunde förklaras 

Hur ord för-

klarades 

  

Text 3 

(SV)        

1 avstått x   x x   

2 emellertid x  x x  eh under tiden 

 
Utdraget ur tabell 6.4 visar att eleverna A1 och A3 inte förstått ordet ”emellertid” och 
därför skrivit det på sina arbetsblad. Elev A2 hade inte skrivit upp ordet men visste 
uppenbart inte vad det betydde eftersom den ordförklaring som gavs, ”under tiden”, 
inte ifrågasattes. Sammanställningen visar också att elever skrivit upp svåra ord på sina 
arbetsblad men underlåtit att ta upp orden vilket kan klassificeras som ett ”missed 
opportunity”, alltså ett missat tillfälle till förståelse eller inlärning (Jacob et al., 1994). 
 
När all information förts in i de olika analysschemana skapades slutligen ett schema 
över antalet innehållskomponenter på arbetsbladen och i sammanfattningarna (Bilaga 
13) för att underlätta jämförelser mellan vad eleverna tagit upp före och efter 
smågruppssamtalen.  
 
Tabell 6.5 Utdrag ur schema över antal innehållskomponenter på arbetsbladen och i 

sammanfattningarna 

Innehållskomponenter 

Text 3 (SV) 

(Äppelblom och 

ruiner) 

På A1:s 

arbets-

blad 

I A1:s 

sam-

man-

fattning 

På A2:s 

arbets-

blad 

I A2:s 

sam-

man-

fattning 

På A3:s 

arbets-

blad 

I A3:s 

sam-

man-

fattning 

Togs 

upp på 

rad nr: 

Totalt antal innehålls-

komponenter: 
8 10 5 8 6 11 14 

 
Schemat visar exempelvis att elev A2 hade fem innehållskomponenter på sitt arbetsblad 
före smågruppssamtalet och åtta innehållskomponenter i sammanfattningen som skrevs 
efter smågruppssamtalet.  
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Avslutningsvis fördes även resultaten av frågeformulären in i översiktliga resultatblad 
(Bilaga 14a–14b) efter hand som grupparbetena ägde rum.  
 
Tabell 6.6 Frågeformulär Grupp A Text 3 (SV) (Äppelblom och ruiner) 

Svarsalternativ mycket 

lätt 

lätt lagom svår mycket 

svår 

Hur svår var texten att 

förstå? 

   A1, A3 A2 

Svarsalternativ mycket 

intressant 

intressant lagom ointressant mycket 

ointressant 

Hur skulle du beskriva 

texten? 

A3 A1 A2   

Svarsalternativ väldigt 

mycket 

mycket lagom lite inget alls 

Hur mycket hjälpte det att 

tala om texten med andra? 

 A1, A2 A3   

 
I frågeformuläret om Text 3 i tabell 6.6 framgår det till exempel att elev A2 tyckte att 
Text 3 var ”mycket svår”.  
 

6.6.3 Intervjuer 
Innan ljudinspelningarna av intervjuerna genomlyssnades skrevs observationer och 
reflektioner in på datorn. Efter det transkriberades endast valda delar av elevernas 
uttalanden under de tematiska rubrikerna texter, interaktion och språkanvändning. Detta 
sparade tid men elevernas upplevelser framgick ändå tydligt. De tankar eleverna 
framförde efter att de läst sammanställningarna av intervjuerna dokumenterades också. 
 
Intervjuerna analyserades kvalitativt genom att de viktigaste resultaten av varje intervju 
tolkades och sorterades under de tematiska rubrikerna för att se vad eleverna var 
överens om och vad som skilde dem åt. Elevernas uttalanden jämfördes också med 
deras frågeformulär, och i viss mån deras arbetsuppgifter och sammanfattningar, för 
att se om de överensstämde.  
 

6.7 Forskningsetiska överväganden  

Studien beaktar Vetenskapsrådets (2017) fyra huvudkrav gällande informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Beträffande 
informationskravet fick eleverna både muntlig och skriftlig information om studien 
innan den påbörjades. Den skriftliga informationen fick dem i form av ett 
informationsbrev som de uppmanades läsa igenom med sina föräldrar. Eleverna 
informerades om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta 
studien utan motivering. Om någon elev ville dra sig ur skulle de få arbeta med samma 
uppgifter som de andra för att inte särbehandlas eller känna obehag. Gällande 
samtyckeskravet var alla elever över 15 år så eleverna kunde skriva på blanketterna 
själva. Alla sju elever ville delta men endast sex elever hade möjlighet till det. Enligt 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer får det inte föreligga beroendeförhållande 
mellan deltagarna och forskaren. Poluha (2007) påpekar att den ojämna maktbalans 
som råder mellan forskare och deltagare blir mer markant när forskningen involverar 
barn. Det är därför viktigt att ha i åtanke att barn tror att de måste vara tillmötesgående 
mot vuxna (Poluha). För att följa konfidentitalitetskravet avanonymiserades elevernas 
namn och geografiska platser. Vidare könsneutraliserades eleverna genom att istället 
för pseudonymer använda bokstavsbeteckningar och använda pronomenet ”hen”. 
Studien behandlar dock inte etiskt känsliga frågor då detta krav torde vara av större 
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vikt. Allt material (elevarbeten, transkriptioner och inspelningar) förvarades säkert på 
en lösenordsskyddad dator. Slutligen iakttogs nyttjandekravet vilket innebär att studien 
endast genomförs i forskningssyfte och därmed inte får användas som underlag för 
beslut som påverkar deltagarna. 

 

7. Resultat 
I denna del presenteras studiens resultat utifrån de olika insamlingsinstrumenten. I 
avsnitt 7.1 redogörs för vad ljudinspelningarna visade gällande elevernas interaktion i 
smågruppssamtalen och de kommunikativa strategier som användes. Baserat på 
samma ljudinspelningar redovisas i avsnitt 7.2 vilka språkliga resurser som användes. 
Den första frågeställningen om elevernas stöttning vad gäller förståelse av texterna 
besvaras alltså genom att undersöka både interaktionen och språkanvändningen i 
smågruppssamtalen. I avsnitt 7.3 presenteras dokumentanalysen om vad elevernas 
arbetsblad och sammanfattningar visade. Detta utgör underlag för besvarande av den 
andra frågeställningen om i vilken grad dessa skriftliga arbeten indikerar elevernas 
fördjupning av förståelse. Resultatet från frågeformulären redovisas inte separat utan 
tas endast upp när det är relevant. Utifrån fokusgruppintervjuerna beskrivs slutligen i 
avsnitt 7.4 hur eleverna upplevde interaktionen och språkanvändningen i 
gruppsamtalen vilket utgör grund för analys av detsamma.  

7.1 Elevernas interaktion i gruppsamtalen 

Först redovisas i avsnitt 7.1.1 vad den kvantitativa analysen av ljudinspelningarna visat 
gällande studiens första frågeställning om hur eleverna hjälpte och stöttade varandra 
för att fördjupa sin förståelse av texterna. Därefter presenteras resultatet av den 
kvalitativa analysen gällande samma frågeställning i avsnitt 7.1.2.  
 

7.1.1 Kvantitativ analys av inspelningarna av gruppsamtalen 
Den kvantitativa analysen av ljudinspelningarna av smågruppssamtalen visar i tabell 7.1 
hur långa elevernas gruppsamtal var samt hur många turtagningar varje elev hade i de 
olika samtalen. Detta visar inte hur eleverna hjälpte och stöttade varandra men visar 
hur mycket tid de olika grupperna lade ner för att förstå texterna. Notera att eleverna 
hade blivit instruerade att tala i ca tio minuter. 
 

Tabell 7.1 Antal talturer per elev och grupp samt gruppsamtalens längd  

Antal talturer  Steg 1 (SV) Text 3 Steg 2 (EN) Text 4 

A1 67 128 

A2 16 19 

A3 76 135 

Totalt 164 282 

Inspelningstid i minuter 12:50 12:50 

Antal talturer   Steg 1 (SV) Text 4 Steg 2 (EN) Text 3 

B1 39 46 

B2 76 51 

B3 68 38 

Totalt 184 137 

Inspelningstid i minuter 9:26 7:32 

 
Utmärkande i tabellen är att eleverna i grupp B ägnade mycket kortare tid åt sina 
gruppsamtal jämfört med eleverna i grupp A, nästan tre minuter kortare åt Text 4 och 
fem minuter kortare åt Text 3. Mycket framträdande är också att både elev A1 och elev 
A3 hade många fler talturer när de diskuterade Text 4 på engelska än när de diskuterade 
Text 3 på svenska trots att inspelningstiden var lika lång. Vidare framgår det att elev A2 
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talade väldigt lite i båda smågruppssamtalen. I grupp B talade elev B1 mer när Text 4 
diskuterades på engelska än när Text 3 diskuterades på svenska. Eleven ökade från 39 
till 46 talturer trots att inspelningen i Steg 2 var två minuter kortare. (Mindre intressant 
men något som behöver förklaras är att grupp A bara hade 164 talturer i Steg 1 och 282 
i Steg 2 trots att gruppsamtalens längd var lika långa. Detta berodde på att var och en 
av eleverna inledde samtalet med en lång sammanfattning av texten i Steg 1.) 
 
Analysen belyser följaktligen att de olika grupperna ägnade olika mycket tid åt 
gruppsamtalen. Det framgår också att det föreligger ett samband mellan antal talturer 
och vilket språk eleverna talade. Fyra av eleverna hade fler talturer när de talade 
engelska. Dessa kvantitativa resultat besvarar inte hur eleverna hjälpte och stöttade 
varandra men visar att tid och antal talturer är faktorer att beakta när studien analyseras 
i sin helhet. 
 

7.1.1.1 Kvantitativ analys av ordförklaringarna 
Detta avsnitt relaterar till den första frågeställningen om hur eleverna hjälpte och 
stöttade varandra för att förstå texterna bättre. Ju fler ord eleverna lyckades förklara 
desto djupare förståelse av texterna antas det att eleverna nådde.  
 
Den kvantitativa analysen i tabell 7.2 visar hur många ord eleverna tog upp i de olika 
grupperna och hur ofta och på vilket sätt orden förklarades. I tabellen går det att utläsa 
att eleverna i grupp A tog upp fler ord än eleverna i grupp B. 
 
Tabell 7.2 Analysschema över ordförklaringar och antal förekomster (Bilaga 9) 

Kod Ordförklaring 

Steg 1: 

Grupp A 

Text 3 (SV) 

Steg 2: 

Grupp A 

Text 4 (EN) 

Steg 1: 

Grupp B 

Text 4 (SV) 

Steg 2: 

Grupp B 

Text 3 (EN) 

F1 korrekt 7 15 5 1 

F2 inkorrekt 2 5 4 2 

F3 

vag, inte helt 

korrekt 2 6 1 0 

F4 förklaras inte 2 3 6 1 

F5 

Ord som tas upp 

från arbetsblad 11 16 9 4 

F6 Ord på arbetsblad 12 16 16 8 

F7 

Ord i text men 

inte på arbetsblad 1 6 0 0 

F8 Andra ord 0 2 1 0 

  Totalt antal ord 12 26 4 4 

 
Eleverna i grupp A tog upp tolv ord i Text 3 medan eleverna i grupp B tog upp fyra. I 
Text 4 tog eleverna i grupp A upp 26 ord och eleverna i grupp B fyra ord. Eleverna i 
grupp A tog också upp ord som inte fanns på arbetsbladen. Eleverna i grupp A 
förklarade sju ord korrekt i Text 3 jämfört med eleverna i grupp B som förklarade ett 
ord korrekt. I Text 4 behandlade eleverna i grupp A 15 ord medan eleverna i grupp B 
behandlade fem. Eleverna i båda grupperna förklarade ungefär lika många ord inkorrekt 
men eleverna i grupp B lämnade något fler ord oförklarade.  
 
För att sammanfatta framgår det att eleverna hjälpte och stöttade varandra i 
smågruppssamtalen genom att försöka förklara ord för varandra vilket gjordes mer eller 
mindre framgångsrikt. Grupp A, som ägnade mest tid åt gruppsamtalen, försökte också 
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förklara väsentligt fler ord för varandra. Denna grupp förklarade dessutom flest ord 
korrekt. 
 

7.1.1.2 Kvantitativ analys av de kommunikativa strategierna 

Den första frågeställningen om hur eleverna hjälpte och stöttade varandra besvaras 
också med hjälp av en kvantitativ analys av de kommunikativa strategierna. De 
strategier som förekom mest i smågruppssamtalen (förutom hummanden och pauser), 
och som är mest relevanta för frågeställningen, redovisas i tabell 7.3 kvantitativt och 
därefter med exempel ur transkriptionerna. (Det fullständiga analysschemat över 
strategier finns i Bilaga 7.)  
 
Tabell 7.3 Sammanställning av de mest frekventa och relevanta kommunikativa strategierna baserat 

på analysschema över kommunikativa strategier med antal förekomster (Bilaga 7). Strategierna står 

i ordning med den vanligaste strategin överst.  

Kod Förklaring av kod 

Grupp 

A Text 3 

(SV) 

Grupp 

A Text 4 

(EN) 

Grupp 

B Text 4 

(SV) 

Grupp 

B Text 3 

(EN) 

KS1 visar att man lyssnar eller håller med  78 124 79 58 

KS2 visar tydligt att man håller med 33 63 45 23 

KS6 begäran om förklaring, förtydligande, hjälp 25 25 10 10 

KS20 utvecklar egna tankar 15 41 15 5 

KS15 hakar på, utvecklar någon annans tankar 11 26 8 14 

KS9 ombedd förklaring, förtydligande, hjälp 13 12 14 4 

KS4 visar att man inte förstår, vet eller hör 2 12 17 6 

KS8 upprepning 1 4 7 0 

KS3 tydligt visa att man förstår 1 2 3 5 

KS21 visar tvekan 3 1 3 2 

KS11 rättar varandra 3 1 1 2 

KS10 oombedd förklaring 1 4 1 1 

KS12 rättar sig själv 3 0 1 0 

KS14 blir inte ifrågasatt 1 1 4 0 

 
De vanligaste strategierna var att eleverna i båda grupperna hela tiden signalerade att 
de lyssnade och höll med varandra. Vidare bad de varandra om hjälp. Eleverna i grupp 
A gjorde dock detta mer än dubbelt så mycket som eleverna i grupp B. Eleverna 
förklarade och förtydligade också saker för varandra. Även här gjorde eleverna i grupp 
A det mer än eleverna i grupp B. Slutligen framgick det att eleverna i båda grupperna 
oftare visade att de inte förstod när de diskuterade Text 4, Dvärgen.  
 
Eftersom de kommunikativa strategierna analyserats kvantitativt på båda språken går 
det att urskilja en viss skillnad som är relevant när det gäller elevernas språkanvändning. 
Eleverna hakade nämligen på varandras tankar betydligt mer i båda grupperna när de 
talade engelska. Dessutom gick det att utläsa att eleverna i grupp A utvecklade sina egna 
tankar avsevärt mer när de talade engelska än när de talade svenska. Eleverna i grupp 
B gjorde dock detta mindre när de talade engelska vilket kan bero på att deras 
gruppsamtal på engelska var två minuter kortare.  
 
För att tydligare illustrera hur eleverna använde de kommunikativa strategierna för att 
hjälpa och stötta varandra i smågruppssamtalen följer här några konkreta exempel ur 
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transkriptionerna. (Kursiv stil i transkriptionerna är text som lästes högt ur texterna eller 
arbetsbladen.) 
 
Det första exemplet visar hur eleverna bad om hjälp (kod KS6) och samarbetade för 
att förstå något. Elev B3 visste inte vem texten handlade om i ett visst stycke. Eleverna 
hjälptes åt med hjälp av texten men kom fram till fel slutsats. I exemplet diskuterade 
eleverna i grupp B Dvärgen (Lagerkvist, 1944) på svenska. 
 
Exempel 1 
 

92. B3: jag vet inte om han beskriver sig själv i sista stycket eller om han beskriver nån annan men (2) jag blev ganska 

förvirrad när det säger han är mycket falsk.  

93. B2: mm  

94. B3: precis där, jag vet inte om det alltså- 

95. B1: om det är- 

96. B3: honom, om han pratar om sig själv eller om han är schizofrenic eller nåt SKRATT jag vet inte 

97. B2: men det första stycket, så säger han När brottningskampen anordnades mellan mig och Jo-sa-fat tvingade jag 

honom efter tjugo minuters strid-  

98. B3: mm  

99. B2: det kanske är han han pratar om? (1)  

 

Nästa exempel visar hur eleverna hakade på varandras tankar (kod KS15). Elev B3 
undrade varför berättarjaget befann sig på sjukhuset. Elev B1 och B2 försökte besvara 
frågan och utvecklade resonemanget. Elev B2 föreslog att berättarjaget kanske är 
psykiater eller psykolog. I exemplet diskuterade eleverna i grupp B Äppelblom och ruiner 
(Ahrne, 1988) på engelska. 

 

Exempel 2 

 
71. B3: I’m curious as to what she’s doing there-  

72. B2 och B1: yeah  

73. B3: and why she’s in the psyche ward  

74. B1: she doesn’t seem like a patient though she’s in normal mental health (2)  

75. B2: not crazy SKRATT (4) mm (5) and she doesn’t seem like she’s (3) part of the patients (2) 

76. B1: yeah  

77. B3: no (2) 

78. B2: maybe she’s a psychiatrist or a psychologist or  

 

Det tredje exemplet visar att eleverna rättade varandra (KS11), denna gång någons uttal. 
Elev A2 förstod vad ”fåtölj” betydde när elev A3 upprepade ordet med korrekt uttal. I 
exemplet diskuterade eleverna i grupp A Äppelblom och ruiner (Ahrne, 1988) på svenska. 
 
Exempel 3 
 

44. A2: äh, och eh, fått-ölj [tveksamt med betoning på första stavelsen] (2)  

45. A3: fåtölj [korrekt uttalat] 

46. A2: eh a SKRATT [förstod när hen hörde det korrekta uttalet] 

47. A3: a det är-  

48. A2: a 
49. A3: a [bekräftande röst] en stol SKRATT ja  

 

Exempel 4 visar att eleverna bad om hjälp (KS6), hjälpte varandra (KS9), rättade sig 
själva (KS12) och förstod ordet ”tum” (KS4). I exemplet diskuterade eleverna i grupp 
B Dvärgen (Lagerkvist, 1944) på svenska. 
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Exempel 4 

 
164. B2: jag förstår inte om det är ett äkta dvärg som dom pratar om eller om det är en sorts människa som dom pratar 

om [B2 förklarade senare att hen trodde att ”dvärg” var ”varg”]  

165. B3: mm (2) 

166. B2: det förstår jag inte heller (4) 

167. B3: mm (2) det är nog en (1) dvärg, för det står att han är 26 tum lång (1) 

168. B2: å det är hm, en gammal, gamla, gammal (3) unity measurement  

169. B1: aa [uppåtgående ton]  

170. B3: mm  

171. B2: tum, ja, eh, en sån [gör visselljud] jag vet inte hur stor det är men-  

172. B3: jaa  

173. B2: mm  

174. B3: det är nog ganska kort SKRATTAR  

 

Exempel 5 visar att eleverna ibland inte ifrågasatte varandra (KS14) vilket här 
kategoriseras som ett missed opportunity. Elev A2 signalerade med tveksamhet och 
intonation sin osäkerhet över hur hen i skrift formulerat sina innehållskomponenter 
något de andra eleverna inte följde upp. I exemplet diskuterade eleverna i grupp A 
Äppelblom och ruiner (Ahrne, 1988) på svenska. 
 
Exempel 5 

 
4. A2: jag sa att författaren pratade om en kille som heter Göran, eh, dom är i sjukhuset, och han berättade en historia 

om en utflykt till dalarna, ähm han var i sjukhuset för att han var eh s-schizofren ähm eh då var författaren mötet 

med Rune, eh han var jätteintelligent å han ville ähm lägga ägg (1) ähm (4) eh (2) författaren vill eh kändes tydligt 

med Rune och hon ville vara eh dom ville ha budskap [frågande intonation] (xxx) (2)  

 

Vid senare uppföljningsfrågor framkom det att eleven inte visste själv vad hen menat 
med sina anteckningar på arbetsbladen. 
 
Exempel 6 visar att eleverna bad om hjälp (KS6), hakade på varandras tankar (KS15), 
refererade till texten och förstod varandra trots att en elev använde ordet ”utsikten” 
istället för ”utseende”. Elev A1 undrade vad ”finlemmad” betyder. I exemplet 
diskuterade eleverna i grupp A Äppelblom och ruiner (Ahrne, 1988) på svenska. 
Tillsammans kom de fram till att det handlade om utseende och elev A3 föreslog att 
det betydde att personen hade fina kläder. 
 
Exempel 6 
 

18. A1: finlemmad [läses tveksamt] ähm (1)  

19. A3: ja, det var det där han var finlemmad och korthårig-  

20. A1: aa  
21. A3: när dom pratar om Rune, vet inte vad det betyder heller men jag tror att det är typ (1)  

22. A1: nåt om utsikten  

23. A3: ähm, ja, att han, asså kanske kläder-  
24. A1: a 

25. A3: att han hade fina kläder-  

 

Exempel 7 visar att eleverna utvecklade egna tankar (KS20). Elev A1 och A3 utvecklade 
både sina egna och varandras tankar när de försökte förstå vad ordet fursten betyder. I 
exemplet diskuterade eleverna i grupp A Dvärgen (Lagerkvist, 1944) på engelska. 
 
Exempel 7 

 
113. A1: eeh, I said fursten [uttalat försten], it’s probably, is it like a name for (2) a leader or something (2)  

114. A3: yeah, I feel like it’s a leader or chief-  

115. A1: I’d say it’s probably like- 

116. A3: or something but I don’t know- 
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117. A1: furssst [uttalat först-] like the first person or like-  

118. A3: [let me see, fursten [uttalat försten], aa  

119. A1: and you know like some of those ehm [A3 kanske letar i texten] like fiction books with like massive leaders 

who are really old-  

120. A3: yeah like a chieftain or a leader-  

121. A1: yeeeah, he’s really old SKRATTAR and it’s like 

122. A3: yeah, and he has all these plans-  

123. A1: yeah, 

124. A3: I don’t really know- 

125. A1: cause it sound like först- like 

126. A3: he sounds really like a wise person-  

127. A1: yeah- 

128. A3: and all his plans and everything he talks about and all that- 

129. A1: yeah 

130. A3: and he has an impressive, he has an impressive personality  

131. A1: yeah SKRATTAR, yeah he probably- 

 
Citaten visar på både goda exempel och missed opportunities i elevernas interaktion. Men 
det väsentliga som illustreras är att eleverna, genom att använda en mängd olika 
kommunikativa strategier effektivt på båda språken, både hjälper och stöttar varandra 
för att förstå texterna bättre.  
 

7.1.2 Kvalitativ analys av inspelningarna av gruppsamtalen 
För att besvara den första frågeställningen, hur eleverna hjälper och stöttar varandra 
för att fördjupa sin förståelse av texterna, analyserades ljudinspelningarna av 
smågruppssamtalen också kvalitativt med samtalsanalys. Denna analys är mer holistisk 
än den kvantitativa då den också beaktar elevernas arbetsuppgifter. Analysen visade, 
liksom den kvantitativa analysen, att eleverna i båda grupperna samarbetade när det 
gällde att förstå innehållet genom att berätta för varandra vad texterna handlade om, 
ställa frågor, förklara innehåll och ord och emellanåt rätta varandra men de underlät 
även att rätta varandra. Tonläge, småskratt och de emellanåt intensiva turtagningarna 
visade att alla elever var engagerade i grupparbetet och att stämningen verkade god. Att 
eleverna lyssnade och var engagerade i samtalen framgick av att eleverna hummade 
med, avbröt varandra och ibland pratade i mun på varandra. I varje grupp var det en 
person som talade väsentligt mer än de andra vilket framgår av tabell 7.1 i avsnitt 7.1.1 
ovan. Samtidigt framgick det att de som talade mindre lyssnade aktivt. Det fanns även 
många pauser i samtalen vilket oftast verkade tyda på ett eleverna funderade på hur de 
skulle uttrycka sig, på vad ord betydde eller över innehållet.  
 
Den kvalitativa analysen visade också att eleverna i de olika grupperna tog sig an 
uppgifterna på olika sätt. Eleverna i grupp A gav intryck av att följa arbetsbladen mer 
noggrant och behandlade i stort sett allt de antecknat medan eleverna i grupp B verkade 
använda arbetsbladen mer som underlag för samtal och tog inte upp alla sina ord eller 
frågor. Detta ledde till flera missed opportunities då eleverna alltså gick miste om ett tillfälle 
att förstå eller lära sig något (Jacob et al., 1996). Exempel 8 nedan när eleverna i grupp 
B diskuterar Dvärgen (Lagerkvist, 1944) på svenska är ett tydligt exempel på detta. Elev 
B2 hade skrivit ”Vad är en dvärg?” på sitt arbetsblad. Eleven uppgav senare i 
uppföljningsfrågor att hen trodde att ”dvärg” betydde ”varg” vilket var förvirrande för 
förståelsen. På rad 1–3 inleder elev B2 grupparbetet med att fråga de andra vad texten 
handlar om. Elev B3 svarar att texten handlar om en dvärg men elev B2 passar inte på 
att fråga vad en dvärg är trots att hen alltså skrivit frågan på sitt arbetsblad. Det är 
följaktligen inte förvånansvärt att elev B2 på rad 75–77 anmärker att texten är 
”konstig”.  
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Exempel 8 
 

7. B2: okej [lågt], vad tr-, vad tycker vi att texten handlar om? (3)  

8. B3: ähm, mm, en dvärg som beskriver sig själv  

9. B2: mm-  

 
75. B2: tum? (2) 

76. B1: kanske, nånting med håret 

77. B3: ja 

78. B2: tum lång, tum lång (4) mm konstig text 

79. B1 och B3: aa 

80. B3: den är ganska konstig, jag förstår inte exakt vad- 

81. B1:  m 

82. B2: vad de pratar om 

 
Eleverna i grupp A verkade mer ihärdigt försöka förstå de svåra orden (se exempel 7, 
s. 34) medan eleverna i grupp B ofta gav intryck att snabbt konstatera att de inte kunde 
orden. I exempel 9 undrar elev B3 vad ”narrar” betyder. Eleven refererar till texten för 
att visa de andra eleverna i vilket sammanhang som ordet förekommer men ingen 
erbjuder en förklaring. Istället tar elev B2 upp ordet ”löjeväckande” vilket eleverna inte 
försöker förklara. I exemplet diskuterade eleverna i grupp B Dvärgen (Lagerkvist, 1944) 
på svenska. 
 
Exempel 9 
 

46. B3: eh, jag förstod inte vad narrar-  

47. B1: mm-  

48. B3: betyder (1) 

49. B2: ähm, narrar  

50. B3: De flesta dvärgar är narrar-  

51. B1: aa  

52. B3: jag vet inte vad det är  

53. B2: å då säger han jag är ingen narr, bara deras narr  

54. B3: jaa  

55. B2: å, löjeväckande  

56. B3: mmm, ja-  

57. B2: mm-  

58. B3: jag vet inte vad det betyder  

59. B1: nej  

60. B2: ähm (6) ähm 

 
Eleverna hjälpte och stöttade också varandra genom att använda olika resurser som de 
hade till sitt förfogande. Det framgår t.ex. av flera citat ovan att eleverna i båda 
grupperna använde texterna som resurs när de försökte förstå ord och innehåll. Eleverna 
pekade ut var ord och meningar stod i texten, läste dem högt och försökte förstå 
innebörden. En annan resurs som eleverna använde var reflektion. Detta yttrade sig i att 
de utvecklade både sina egna och varandras tankar. Då utgjorde de även resurser åt sig 
själva och varandra i olika grad genom att tänka högt.   
 
Slutligen pekade den kvalitativa analysen mot ett mönster i själva interaktionsförloppet som 
inte blev synligt förrän transkriptionerna lästs om ett antal gånger i sin helhet. Studiens 
första frågeställning handlade om på vilket sätt eleverna hjälper och stöttar varandra för 
att nå djupare förståelse av de två texterna. Studiens upplägg gick ut på att observera 
de olika kommunikativa strategier och språkliga resurser som användes och därmed 
försöka få svar på frågan. Men efter många genomläsningar av transkriptionerna och 
materialet framträdde ett mönster i interaktionen som också kan ha bidragit till att 
eleverna kom längre i sin förståelse av texten. I alla grupparbeten inleddes 
smågruppssamtalen med en genomgång av innehållet. Det kan bero på att 
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arbetsbladens första del handlade om innehållskomponenter eller att det är naturligt att 
börja tala om en texts innehåll snarare än till exempel ord. Därefter övergick alla 
grupper till att tala om orden. Sedan ändrade diskussionerna riktning fram och tillbaka 
mellan innehåll och ord till att längre fram inkludera diskussion om språket, genren och 
jämförelse av texterna som lästs. För varje gång ett svårt ord eller en svårförståelig 
aspekt av texten återbesöktes verkade sammanhanget bli lite klarare för eleverna. Min 
tolkning av detta händelseförlopp är att eleverna under diskussions lopp tack vare sina 
frågor och kommentarer drogs djupare in i textens ”värld” vilket väckte associationer 
som i sin tur underlättade förståelsen. Detta hände i både grupp A och grupp B särskilt 
vid tre specifika tillfällen. Det var när eleverna diskuterade vem ”fursten” var och vad 
”narrar” och ”tum” betyder i Text 3 (Dvärgen). Ett exempel från vardera grupp får 
demonstrera detta. 
 
På rad 27–32, i exempel 10, tog elev A3 upp ordet ”narrar” som stod på elevens 
arbetsblad. Ingen visste vad ordet betydde men elev A3 började dra slutsatser från 
texten om att det var folk som roar andra. Några rader senare på rad 36–40 tog elev A1 
upp ordet ”narrar” som ett svårt ord men det kommenterades inte ytterligare. Därefter 
på rad 197–205 ställde elev A1 en av sina frågor på arbetsbladet om det fanns många 
dvärgar i texten. Elev A3 översatte då en bit ur texten som refererade till narrar men de 
visste fortfarande inte riktigt vad ”narrar” var. Slutligen på rad 231–245 när de talade 
om i vilken tid handlingen utspelade sig, återkom eleverna till vad ”narrar” kunde vara 
då elev A1 plötsligt kom med en korrekt översättning av ordet: ”yeah, like jesters”. De 
andra eleverna insåg kanske inte just då att det var den rätta översättningen men deras 
samtal speglade att de kommit djupare in i textens ”värld”. I exemplet diskuterade 
eleverna i grupp A Dvärgen (Lagerkvist, 1944) på engelska. 
 
Exempel 10  
 

27. A3: eh, and I also I don’t know what narrar  

28. A1: eh- 

29. A3: I don’t know what that means either [alla pratar samtidigt]  

30. A2: I don’t know what that means  

31. A3: entertainers or something, he’s going on about something, they entertain people and they want to try and make 

people laugh, and he’s like, I don’t want to do that  

32. A1 och A2: yeah (x)  

 

36. A1: eh, I think, eh (1) there were a lot of words that I just didn’t get at all, I think  

37. A3: ehm- 

38. A1: like anordnades, na-  

39. A3: ehm- 

40. A1: rrar-  

 

197. A1: I said (2) is there many other dwarves in the world of the text, like I’m, there probably is-  

198. A3: I think there is, cause he’s going on about “most dwarves are whatever that word is” [refererar till narrar]-  

199. A1: yeah- 

200. A3: I think it’s like entertainers or whatever- 

201. A1: yeah 

202. A3: it’s like most dwarves are that thing, that would mean that dwarf thing, but I don’t know 

203. A1: (xxx) I guess it’s just  

204. A3: yeah  

205. A1: (xxx) person 

 

231. A1: I’d say it’s probably normal set like in old times, because it says like- 

232. A2: yeah  

233. A3: yeah- 

234. A1: between the sky and the earth [översatt från texten] and then like ehm- 

235. A3: yeah, it’s all about how the dwarves entertain people which- 

236. A1: yeah 

237. A3: which seems kind of it used to be like that [pratar samtidigt som A1] 
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238. A1: (xxx) teve-  

239. A1 och A2: yeah  

240. A3: people that were different-  

241. A1: yeah, like jesters- 

242. A3: I guess like entertainers or whatever but then again it can be set in a different world, like a fairy tale world, 

you know like-  

243. A1: yeah, true 

244. A3: Snow White and the seven dwarfes kind of thing you know-  

245. A1: yeah (2) 

Nästa exempel som tydde på att utvecklingen i förståelsearbetet berodde på mönstret i 
interaktionsförloppet är från grupp B. På rad 1–3 frågade elev B2 vad texten handlade 
om. Elev B3 sa att den handlade om en dvärg. På rad 75–82 undrade elev B2 vad ordet 
”tum” betydde men ingen verkade veta det. Sedan på rad 164–172 framgick det att elev 
B2 var osäker om texten handlade om ”ett äkta dvärg”. Elev B3 förklarade att det måste 
vara en dvärg för han var ”26 tum lång”. Elev B3 verkade själv inte veta vad ”tum” var 
när det efterfrågades tidigare. Vid detta tillfälle förstod både elev B2 och B1 ordet 
”tum”. (Men som förklarades tidigare visste elev B2 fortfarande inte vad en dvärg var.) 
I exemplet diskuterade eleverna i grupp B Dvärgen (Lagerkvist, 1944) på svenska. 
 
Exempel 11 
 

10. B2: okej [lågt], vad tr-, vad tycker vi att texten handlar om? (3)  

11. B3: ähm, mm, en dvärg som beskriver sig själv  

12. B2: mm-  

 
61. B2: tum? (2)  

62. B1: kanske, nånting med håret  

63. B3: ja  

64. B2: tum lång, tum lång (4) mm konstig text  

65. B1 och B3: aa  

66. B3: den är ganska konstig, jag förstår inte exakt vad-  

67. B1: mm  

68. B2: vad de pratar om 

 

164. B2: jag förstår inte om det är ett äkta dvärg som dom pratar om eller om det är en sorts människa som dom 

pratar om  

165. B3: mm (2) 

166. B2: det förstår jag inte heller (4)  

167. B3: mm (2) det är nog en (1) dvärg, för det står att han är 26 tum lång (1)  

168. B2: å det är, hm, en gammal, gamla, gammal (3) unity measurement  

169. B1: aa [ton går uppåt, förstående]  

170. B3: mm  

171. B2: tum, ja, eh, en sån [visselljud] jag vet inte hur stor det är men-  

172. B3: jaa  

173. B2: mm  

174. B3: det är nog ganska kort SKRATTAR  

 

I de två utdragen ovan framkommer det att eleverna genom att återkomma till centrala 
och svåra ord till slut lyckades förstå dem.  
 
I denna del, del 7, har elevernas interaktion i smågruppssamtalen analyserats med fokus 
på kommunikativa strategier för att besvara den första frågeställningen om hur eleverna 
hjälpte och stöttade varandra för att nå en djupare förståelse av de två texterna. Det 
framgår att alla elever var resurser åt varandra och sig själva genom att utveckla sina egna 
och andras tankar och därmed aktivt delta i det gemensamma meningsskapandet. De 
förklarade många ord för varandra och använde en mängd olika kommunikativa 
strategier på båda språken. Eleverna och grupperna uppvisade dock variation 
sinsemellan i hur de tog sig an uppgifterna. En resurs som eleverna utnyttjade olika 
mycket var tid. Eleverna i grupp A använde denna resurs mer i gruppsamtalen vilket 
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kan förklara varför denna grupp förklarade fler ord för varandra och använde fler 
kommunikativa strategier än eleverna i grupp B. Det framkom också att själva texten 
utgjorde en viktig resurs för att förstå innehållet i texterna. Slutligen framträdde ett visst 
mönster i interaktionsförloppet i den kvalitativa analysen som verkade föra eleverna djupare 
in i texternas värld vilket ledde till att vissa centrala ord förklarades och därmed 
förmodligen underlättade förståelsen av vissa delar av texterna.   

 
7.2 Elevernas språkanvändning i gruppsamtalen 

Den första frågeställningen om hur eleverna hjälpte och stöttade varandra för att nå 
djupare förståelse av texterna besvarades också genom att analysera hur eleverna 
använde sina språkliga resurser. Resultatet redovisas kvantitativt utifrån analysschemat 
över språkliga resurser och andra resurser nedan i tabell 7.4 (Bilaga 8). (Vad som avses 
med ”språkliga resurser (och andra resurser)” förklaras i metoddelen på s. 18)  

 
Tabell 7.4 Analysschema över språkliga resurser och andra resurser med antal förekomster. 

Kod Språkliga resurser 

Grupp 

A Text 

3 (SV) 

Grupp 

A Text 

4 (EN) 

Grupp 

B Text 

4 (SV) 

Grupp 

B Text 

3 (EN) 

SR1 

svenska (för att det citeras ur 

texten) * 31 * 11 

SR2 

använder svenska för att uttrycka 

sig * 2 * 0 

SR3 använder engelska 4 * 7 * 

Kod Andra resurser         

RS1 sammanhanget/texten 14 17 8 2 

RS2 konkretiserar, omformulerar 1 1 2 1 

RS3 ordets beståndsdelar 4 3 2 1 

RS4 använder erfarenhet 1 1 1 0 
*eleverna talar det språk som förväntas, dvs. svenska om det i rubriken står (SV) och engelska om det i 
rubriken står (EN)  

 
Överlag talade eleverna i stort sett bara svenska i grupparbetena när de förväntades 
göra det och nästan bara engelska när de ombetts att göra det. Eleverna använde sina 
språkliga resurser för att förklara och översätta ord samt förklara innehåll för varandra. 
Detta verkade göra kommunikationen mer effektiv och underlätta förståelsearbetet 
vilket framgår av exempel 12–18 ur transkriptionerna nedan. 
 
Eleverna använde svenska för att förklara svenska ord. Detta förekom nio gånger i 
grupp A och tre gånger i grupp B. (Dessa siffror går inte att utläsa i tabellen ovan utan 
erhölls genom att söka efter RS2 och RS3 i transkriptionerna och räkna hur många av 
dessa som uttrycktes på svenska.) I exempel 12 undrade elev A1 vad ”knivigt” betydde. 
Elev A3 förklarade genom att ge två synonymer, ta hjälp av sammanhanget i texten, 
”för att det var tre”, och sedan härleda ordet till ”knivar”. I exemplet diskuterade 
eleverna i grupp A Äppelblom och ruiner (Ahrne, 1988) på svenska. 
 
Exempel 12 

 
13. A1: sen knivigt (1) eh  

14. A3: var då? (2) 

15. A1: men den andra dan var det kn- var det knivigt, för då var vi tre stycken  

16. A3: jag tror att det bara betyder att det var svårt eller klurigt liksom för att det var tre  
17. A1: mm (1) sen (2) 

18. A3: kanske nästan gjorde lite ont på (x) knivar-  

19. A1: aa 
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20. A3: knivar eller nåt sånt 

 

Eleverna använde engelska för att förklara svenska ord eller uttrycka sig mer exakt vid 
fyra tillfällen i grupp A och vid sju tillfällen i grupp B. Exempel 13 visar hur engelska 
används för att förklara ett svenskt ord och exempel 14 visar hur engelska används för 
att uttrycka sig mer exakt. I exempel 13 undrade elev B3 vad ”rödaktigt” betydde. Elev 
B2 förklarade då ordet både på engelska och svenska. I exemplet diskuterade eleverna 
i grupp B Dvärgen (Lagerkvist, 1944) på svenska. 

 
Exempel 13  

 
50. B3: jag vet inte vad rödaktigt betyder heller  

51. B2: när håret är rött, ginger-  

52. B3: (xx) [pratar samtidigt som B2] SKRATT, aa SKRATTAR aa okej 

 

I exempel 14 demonstreras tre exempel på att eleverna lyckades med engelska fördjupa 
beskrivningen av huvudpersonen. Eleverna undrade varför texten skrivits. Elev B1 
föreslog att textens syfte var att presentera huvudpersonens karaktär men kom inte på 
vad ”identitet” hette på svenska. Elev B2 översatt då ordet till svenska. Genom att 
använda engelska effektiviserades kommunikationen och eleverna kunde fortsätta 
samtalet. Längre fram i diskussionen konstaterade elev B2 att huvudpersonen var ”self-
absorbed”. Slutligen undrade elev B3 om huvudpersonen var ”schizofrenic eller nåt”. 
I exemplet diskuterade eleverna i grupp B Dvärgen (Lagerkvist, 1944) på svenska. 
 
Exempel 14  

 
13. B2: han pratar om ehm (1) och (2) jag förstår inte varför han har skrivit hela texten själv 

14. B3 och B1: mmm 

15. B2: det är inget som han pratar om riktigt, det är bara  

16. B1: jag tror det är kanske att visa vad det är för een, like, identity? [frågeintonation] 

17. B2: mm 

18. B3: mm 

19. B2: hans 

20. B1: eller vad det heter 

21. B2: identitet I think  

22. B1: mm 

 
80. B3: den är ganska konstig, jag förstår inte exakt vad- 

81. B1: mm 

82. B2: vad de pratar om 

83. B3: aa 

84. B1: han pratar om inget, bara 

85. B3: mm     

86. B2: ser ut som att vara ganska typ (3) self-absorbed 

87. B1: mmm 

88. B3: mm, ja jag håller med (3) 

89. B2: han pratar om hur han är gammal, andra säger att han är gammal, men han säger att han inte är gammal 

90. B3: mm 

91. B2: fast han har rynkor 

92. B3: jag vet inte om han beskriver sig själv i sista stycket eller om han beskriver nån annan men (2) jag blev ganska 

förvirrad när det säger han är mycket falsk. 

93. B2: mm 

94. B3: precis där, jag vet inte om det alltså- 

95. B1: om det är- 

96. B3: honom, om han pratar om sig själv eller om han är schizofrenic eller nåt SKRATT jag vet inte 

 

Även sammanhanget i den svenska texten användes för att förstå ords betydelse. Detta 
gjordes 31 gånger i grupp A och tio gånger i grupp B. Både elev A1 och A3 hade 
antecknat ”vårdare” som ett svårt ord på sina arbetsblad. Elev A3 drar slutsatsen från 
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sammanhanget i texten att ”vårdare” syftar på någon som tar hand om någon. I 
exemplet diskuterade eleverna i grupp A Äppelblom och ruiner (Ahrne, 1988) på svenska. 

 
Exempel 15  
 

29. A3: ja, jag sa vårdare i början för jag var inte helt säker-  

30. A1: jag sa också- [pratar samtidigt som A3] 

31. A3: men alltså när man läser texten så ser man ju det är typ nån som tar hand om nån  

32. A1: aa 

 

Konkretisering användes för att förstå ord och innehåll två gånger i grupp A och tre 
gånger i grupp B. Elev A3 undrade hur långt 26 tum var. Elev A3 associerar själv till 
när man köper byxor och att det måste vara något svenskt mått. Elev A1 lyssnar och 
håller med. I exemplet diskuterade eleverna i grupp A Dvärgen (Lagerkvist, 1944) på 
engelska. 
 
Exempel 16  
 

132. A3: and how tall is eh 26 tum?  

133. A1: SKRATTAR 

134. A3: I think it’s inches, but I’m not sure  

135. A1: yeah, probably, it probably is, it’s like- 

136. A3: cause you know when you get trousers or whatever tummy and stuff-  

137. A1: yeah, yeah 

138. A3: (xxxx) but I never knew what it actually means 

139. A1: yeah, it’s probably inches, or probably just over an inch 

140. A3: a Swedish measurement or something SKRATT 

 

Eleverna använde engelska och konkretisering för att förstå ett ord på svenska och 
komma på vad det hette på engelska. Elev B1 hade ”att lifta” på sitt arbetsblad, men 
verkade klura ut ordet när hen tittade i texten, konkretiserade ordet själv och fick det 
engelska ordet, hitch-hike, av elev B2. I exemplet diskuterade eleverna i grupp B 
Äppelblom och ruiner (Ahrne, 1988) på engelska. 
 
Exempel 17  

 
57. B3: any other words? (2)  

58. B1: eeehm (2) att lifta, that’s probably, possibly (x)-  

59. B2: mm?  

60. B1: att lifta (3) it was [pekar förmodligen ut ordet I texten] there, tvungna att lifta, I think it’s eh (1) probably, you 

know (1) what’s the name though (1) when you stand beside the road and you try and get some-  

61. B3: oh 

62. B2: oh, hitch-hike, hitch-hike  

63. B1: yeah, I get that  

64. B2: oooh, ya, that makes-  

 

Slutligen delade eleverna också upp ord i beståndsdelar för att lista ut ords betydelser. 
Detta gjordes sju gånger i grupp A och tre gånger i grupp B. Elev B2 försökte, i exempel 
18, förstå ordet ”brottningskampen” genom att dela upp ordet och ta hjälp av svenska, 
engelska och tyska. I detta exempel ledde strategin dock inte till att ordet förstods 
eftersom eleven associerade ”brottning” till kriminella ”brott”. Ordets betydelse blev 
då ”criminal struggle” vilket eleven verkade förkasta. I exemplet diskuterade eleverna i 
grupp B Dvärgen (Lagerkvist, 1944) på svenska. 
 
Exempel 18  

 
23. B2: å brottningskampen det kanske är något brottsligt, som dom har gjort  



 

42 
 

24. B3: mm 

25. B2: en kampe eh  

26. B3: mm 

27. B2: på tyska är a struggle typ, brottningkampen (1)  

28. B3: mm  

29. B2: criminal struggle? (2) SKRATT  

30. B3: ingen aning SKRATTAR  

  

Elev B utvecklar här resonemanget utan hjälp av de andra. Eleven får hjälp av sina 
kunskaper i tyska men den felaktiga associationen till ”brottning” leder till en 
återvändsgränd. 
 
Studiens första frågeställning var hur eleverna hjälpte och stöttade varandra för att nå 
djupare förståelse av två texter. Frågan besvarades delvis i avsnitt 7.1 som fokuserade 
på elevernas interaktion. Där framgick det att eleverna hjälpte och stöttade varandra 
främst genom att ställa och besvara frågor om svåra ord och texternas innehåll, 
signalera att de lyssnade på varandra, och haka på sina egna och andras tankar. Därefter 
har frågan besvarats i detta avsnitt 7.2 genom kvantitativ analys av elevernas 
användning av sina språkliga resurser. Analyserna visar att eleverna utnyttjade de resurser 
de hade till sitt förfogande, nämligen texten, sig själv och varandra. De använde också 
sina förstaspråk, engelska och svenska, för att förstå texterna bättre. Ibland lyckades 
eleverna med sina förklaringar, ibland kom de med kvalificerade gissningar och ibland 
lyckades de inte eller gav upp.  
 

7.3 Elevernas skriftliga arbeten 

Analys av elevernas arbetsblad och sammanfattningar genomfördes för att besvara den 
andra frågeställningen: I vilken grad indikerar elevernas skriftliga arbeten om texterna 
att eleverna fördjupat sin förståelse under interaktionen? Frågan besvarades genom att 
räkna antal innehållskomponenter på elevernas arbetsblad som skrevs före 
gruppsamtalen och därefter räkna antal innehållskomponenter i deras 
sammanfattningar som skrevs efter gruppsamtalen. Antal innehållskomponenter per 
elev och text redovisas i tabell 7.5.  
 
Tabell 7.5 Sammanställning av antal innehållskomponenter baserat på schema över 

innehållskomponenter på arbetsbladen och i sammanfattningarna (Bilaga 11a–11d) 

Text 3 (SV) (Äppelblom 

och ruiner) 

På A1:s 

arbets-

blad 

I A1:s 

samman-

fattning 

På A2:s 

arbets-

blad 

I A2:s 

samman-

fattning 

På A3:s 

arbets-

blad 

I A3:s 

samman-

fattning 

Totalt antal innehålls-

komponenter:  
8 10 5 8 6 11 

Text 4 (EN) (Dvärgen) 

På A1:s 

arbets-

blad 

I A1:s 

samman-

fattning 

På A2:s 

arbets-

blad 

I A2:s 

samman-

fattning 

På A3:s 

arbets-

blad 

I A3:s 

samman-

fattning 

Totalt antal innehålls-

komponenter:  
4 6 1 4 5 5 

Text 3 (EN) 

(Äppelblom och ruiner) 

På B1:s 

arbets-

blad 

I B1:s 

samman-

fattning 

På B2:s 

arbets-

blad 

I B2:s 

samman-

fattning 

På B3:s 

arbets-

blad 

I B3:s 

samman-

fattning 

Totalt antal innehålls-

komponenter:  
2 4 3 10 1 4 

Text 3 (SV) (Dvärgen) 

På B1:s 

arbets-

blad 

I B1:s 

samman-

fattning 

På B2:s 

arbets-

blad 

I B2:s 

samman-

fattning 

På B3:s 

arbets-

blad 

I B3:s 

samman-

fattning 

Totalt antal innehålls-

komponenter:  
3 4 2  4 3 4 
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Det framgår av tabellen ovan att alla elever har fler innehållskomponenter efter 
gruppsamtalen utom vid ett tillfälle. Den procentuella ökningen per elev och 
genomsnittligt per grupp redovisas i tabell 7.6 nedan. 
 
Tabell 7.6 Ökning av antal innehållskomponenter per elev och grupp 

Elev A1 A2 A3 Ökning i genomsnitt för gruppen i procent 

Text 3 (SV) 20 38 45 34 

Text 4 (EN) 33 75 0 36 

Elev B1 B2 B3  

Text 3 (SV) 50 70 75 65 

Text 4 (EN) 25 50 25 33 

 
Tabellen visar att antal innehållskomponenter ökade med mellan 0% och 75 % för de 
individuella eleverna. Den genomsnittliga ökningen per grupp var mellan 33% och 
65%.  
 
Svaret på den andra frågeställningen, om i vilken grad elevernas skriftliga arbeten 
indikerar att eleverna fördjupat sin förståelse av texterna, är att alla elever gjort detta 
men i varierande grad. En elev hade dock lika många komponenter vid ett tillfälle. Att 
eleverna hade fler komponenter i sammanfattningarna behöver dock inte betyda att de 
nått en djupare förståelse av texterna i grupparbetena vilket tas upp senare under 
Metoddiskussion. 
 

7.4 Elevernas perspektiv 

För att besvara den tredje frågeställningen, om vilka erfarenheter och upplevelser 
eleverna hade av interaktionen om texterna i smågruppssamtalen, analyserades och 
tolkades de transkriberade delarna, som sorterats tematiskt, från 
fokusgruppintervjuerna. Det som framkom vid det informella samtalet när eleverna läst 
igenom sammanställningarna av intervjuerna redovisas också. (Utdragen som används 
för att illustrera elevernas erfarenheter och upplevelser är ordagrant citerade. Två 
framåtstreck (/…/) markerar att citatet kommer från en ny taltur eller senare i samma 
taltur. Inom parentes anges förtydliganden.) 
 
Elevernas utsagor i intervjuerna analyserades runt tre olika teman som berör texterna, 
interaktionen samt språkanvändningen.  
 
Eftersom texterna valdes med förhoppning om att texterna skulle vara engagerande för 
eleverna och därigenom underlätta interaktionen i smågrupperna är det relevant att ta 
del av elevernas uppfattning om texterna. Dessutom är texterna symboliska artefakter 
vilka har potential att vara medierande och alltså förmedla information. I det här fallet 
handlar informationen om texternas innehåll. De flesta elever sa att texterna var 
intressanta men de hade olika åsikter om vilken text som var mest intressant. 
 
Att texterna generellt verkade upplevas intressanta överensstämmer med 
frågeformulären (Bilaga 13a–13b) där endast en elev, elev B3, tyckte att Dvärgen 
(Lagerkvist, 1944) var ”ointressant”. Eleverna i grupp B uttryckte också att texterna 
verkade ”gamla” och att språket var ”svårt”. 
 
Angående förståelsearbetet av orden i texterna betonade eleverna att grupparbetena 
fungerat bra och att de lärt sig mer än om de arbetat självständigt. Detta 
överensstämmer också med frågeformulären. Genom att olika elever kunde bidra med 
förklaringar av olika ord lyckades de få en mer heltäckande bild av texternas innehåll. 
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Eleverna uppgav att de förstod flest ord i grupperna när de diskuterade Äppelblom och 
ruiner (Ahrne, 1988), den text som ansågs minst svår. När de talade om den svåraste 
texten, Dvärgen, kunde de inte hjälpa varandra lika mycket med orden eftersom alla 
verkade tycka att de var svåra. 
        

       Elev A2: det är bra att prata i grupper, man förstår mer ord, om nån förstår en ord som du förstår  

       inte, de kan säga 

 

       Elev B3: några förstod några ord och några andra förstod några andra. 

 

När ingen elev visste vad ett ord betydde försökte de lista ut orden genom att dela upp 
orden i beståndsdelar vilket elev A1 beskriver här: 
 

       Elev A1: och sen att förstå orden, hjälper det att prata om typ bitar av orden som man förstår och     

       sen klura ut resten av orden 

 

När det gällde att förstå texternas innehåll uppgav alla elever att de förstått det bättre 
än om de arbetat självständigt. Flera elever poängterade att det var särskilt bra att 
samarbeta om svåra texter eller textavsnitt.  
 
       Elev A3: själva innehållet blev lite lättare att förstå när man pratar om det, även om jag förstod  

       det själv så kunde jag se utsikter (tolkningar), vad andra tycker om det, de kanske hittar något  

       som jag inte hittar i texten när jag läser den själv, så det blir annorlunda saker man förstår av  

       texten så kan man sätta ihop dem, så blir det en stor förståelse av texten /…/ att prata och ha en  

       diskussion om saker är lättare än att bara sitta olika hörn i rummet och bara svara på frågor och  

       inte prata om det alls /…/ det har varit lättare att förstå texterna för om jag gjort det själv hade    

       jag förstått mycket mindre men för att vi gjorde det tillsammans fick vi andra tolkningar, det är  

       mycket lättare och det är även kul också 

 

       Elev B1: Dvärgen var bäst att prata om, den var lätt att förstå och alla visste nästan allt vad den  

       handlade om, men ett stycke, det sista, var svårt (stycket om fursten). Så vi var tvungna att prata   

       om just det stycket /…/ Om någon inte förstår vad det handlar om, om man pratar om det mycket  

       i tio minuter, då man förstår lite bättre, än om man bara har sig själv att tänka. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

En elev beskrev hur man i interaktionen inte bara hjälpte de andra i gruppen utan att 
man även kunde utgöra en resurs åt sig själv genom att tänka högt:  
 
       Elev A3: jag tror det hjälper att lyssna på sig själv också, om jag tänker på något så kanske jag       

       pratar med mig själv bara högt, för om jag tänker på något kanske det låter rätt i huvudet men  

       det låter jättekonstigt när man säger det, jag tror det är lättare att förstå saker när man pratar om  

       det högt än det är när man bara pratar om det inne i huvudet liksom, det hjälper att hitta meningen 

 
När det gäller språkanvändningen gav de flesta av eleverna intryck av att det var lättare 
att tala om texterna på engelska när det gällde svåra texter eller textavsnitt. Två elever, 
elev A3 och elev B3, ansåg inte att det spelade någon roll vilket språk som talades under 
grupparbetena generellt men med svåra texter hjälpte det. Flera elever menade att de 
talade om samma saker oavsett språk men att det gick snabbare på engelska. Det var 
också lättare att översätta ord till engelska vid förklaringar och beskrivningar.  
 
       Elev A1: det var lite fortare på engelska för man vet orden på allting, men det blev ingen skillnad  

       på vad man pratar om, man pratar om samma saker och man förstår på samma nivå, men det blir      

       fortare på engelska  

 

I grupp B uttryckte eleverna att det var lättare att tala engelska när man diskuterar 
litteratur: 
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      Elev B2: vi är mer van att göra det i skolan (i den reguljära skolan), vi pratar om litterära texter  

      i skolan på engelska hela tiden, men vi är inte så vana att prata om texter på svenska på samma    

      sätt på en djupare plan (de andra eleverna höll med). (-Handlar det om att prata om just  

      litteratur för att ni har den vokabulären som hör till litteratur?) ja, på engelska, för vi gör det  

      hela tiden i skolan, vi pratar inte så mycket om litteratär här (alla håller med) 

 

En annan elev förklarade att det var lättare att tala engelska när man saknar vokabulär 
inom ett visst område:  
 
       Elev A1: det var konstigt asså man är inte van med att prata engelska på Svenska skolan, men  

       det blev lite lättare att prata om den här texten, en typ fiction text för att man vet inte jättemånga  

       ord som hör till en dvärg på svenska, man känner typ världen bättre på engelska tror jag, för man  

       har typ kollat på film, läst böckerna när man var yngre, på engelska, som handlar om den här  

       miljön, som fairy tales och sånt där 

 
Eftersom eleverna aldrig tidigare ombetts att tala engelska i ett grupparbete var det 
väsentligt att höra vad de ansåg om detta. Generellt verkade eleverna inte tycka att det 
kändes konstigt att tala engelska med varandra för de gör det i alla fall sinsemellan när 
de behöver hjälp med ord eller något de inte förstår. De sa dock att det kändes lite 
konstigt att bli ombedd att diskutera en text på engelska just i Svenska skolan. Elev A3 
uttrycker dock här att det inte var så konstigt för hen är van att växla mellan språken. 
        

       Elev A3: jag tyckte det var okej, för vi hoppar ju mellan engelska och svenska här, om vi inte  

       förstår någonting så blir det engelska och sen kanske några sekunder efter så blir det tillbaka till  

       svenska … så det var inte konstigt att prata engelska tyckte jag 

 

I grupp A dök en följdfråga upp om det kändes ”lite förbjudet” att samtala om en text 
på engelska. Detta bekräftade eleverna skrattande. 
 
       Elev A1: ja när vi var yngre om vi pratade engelska blev man, fick man vara tyst och bara prata  

       svenska men nu får vi prata engelska om man vill ha svar eller beskrivning på ett ord, men när  

       man var yngre fick man aldrig prata på engelska 

 

       Elev A2: ja, på lördag vi aldrig pratade engelska, liksom vi fick inte när vi var yngre, ja och det   

       var lite konstigt att du sa att prata engelska 

 

       Elev A3: ja, lite för när man pratade mycket engelska så brukade dom säga att vi ska prata  

       svenska nu för vi är här för att lära oss svenska /…/ jag tror det är lättare att lära sig om man får  

       byta mellan dem (språken) för då förstår man på olika sätt 

 

En del elever verkade följaktligen tycka att det kändes ”lite konstigt” att tala engelska 
med varandra i ett grupparbete. Några av eleverna refererar till att de inte fick tala 
svenska på lektionerna när de var yngre eftersom de var i skolan för att lära sig svenska. 
Detta indikerar att det tidigare kan ha rått en enspråkig ideologi i skolan. Att döma av 
elev A1:s uttalande ledde förbudet mot engelska på lektionerna till att var ”tyst”.  
 

Vid det informella uppföljningssamtalet när eleverna fick läsa igenom 
sammanfattningarna av intervjuerna framkom något som alla elever höll med om, 
nämligen att de skulle ha talat mer engelska med varandra i smågruppssamtalen om de 
inte blivit inspelade. De hade alltså ansträngt sig att hålla sig till svenska på grund av 
studien. 
 
Sammanfattningsvis gav elevernas uttalanden i intervjuerna intrycket att de ansåg det 
fördelaktigt att samarbeta för att förstå texterna och att de förstått både ord och innehåll 



 

46 
 

med hjälp av varandra. Flera elever nämnde att det var bra att höra varandras olika 
perspektiv på texterna vilket verkade ha underlättat förståelsen ytterligare. Eleverna 
uttryckte att det varit särskilt värdefullt att samarbeta om svåra texter. När det gällde 
elevernas användning av sina språkliga resurser framkom det att både svenska och 
engelska användes för att fördjupa förståelserna av texterna. Även här var det just i 
arbetet med svåra texter som alla elever uppgav att det hjälpte att tala sitt starkaste språk, 
engelska. För de flesta elever verkade förståelsearbetet upplevas lättare och mer 
effektivt när det skedde på engelska, även om det var en utmaning att omarbeta den 
svenska texten till engelska. Slutligen uttryckte flera elever att det kändes lite ovanligt 
att tala engelska i Svenska skolan eftersom de inte hade tillåtits göra detta när de var 
yngre. Samtidigt menade de att de nuförtiden ofta använder engelska sinsemellan för 
att hjälpa varandra komma vidare i skolarbetet. Det faktum att eleverna sa att det kändes 
lite förbjudet att samtala om en text på engelska verkade härstamma från när eleverna 
var yngre och inte fick använda engelska i Svenska skolan. 
 

8. Resultatanalys   
Det övergripande syftet med studien var att få en djupare inblick i vilken betydelse 
interaktion och translanguaging kan ha för gemensamt meningsskapande i 
grupparbeten. Det gemensamma meningsskapandet handlade om att eleverna endast 
med hjälp av varandra, skulle försöka fördjupa sin förståelse av svenska texter. Eleverna 
hade ingen förförståelse om texterna och saknade tillgång till hjälpmedel och lärare. 
Det innebar att de var hänvisade till de resurser som de hade till sitt förfogande, 
nämligen varandra och sina två förstaspråk, engelska och svenska. Detta var en 
utmanande uppgift. I varierande grad lyckades eleverna i smågruppssamtalen fördjupa 
sin förståelse av texterna tack vare sin effektiva användning av de resurser som stod till 
buds. 
 
Elevernas interaktion i smågruppssamtalen belyste utifrån ett sociokulturellt perspektiv 
hur språk och kognition är interrelaterade. Språket, i texterna, i den egna reflektionen, 
i varandras uttalanden, hjälpte eleverna att förbättra sin förståelse av texterna. Även 
interaktionsmönstret, att återbesöka oklarheter i texterna, verkade spela en viktig roll 
för den fördjupade förståelsen genom att dra eleverna djupare in i texterna. Eleverna 
uttryckte också att de förstått mer av texterna än om de arbetat med dem självständigt. 
 
I studien förekom både naturlig och officiell translanguaging. Den förra kom från 
eleverna själva som en naturlig del av deras språkpraktik. Den senare var en intervention 
för studiens syfte, inspirerad av Williams (1994) translanguaging-pedagogik. Båda dessa 
former av translanguaging belyste möjligheterna som den kan erbjuda i flerspråkiga 
klassrum med elever i olika åldrar och med olika kunskapsnivå i svenska. Elevernas 
naturliga translanguaging, dvs. att de använde sina språkliga resurser flexibelt, i 
smågruppssamtalen, underlättade arbetet med och förståelsen av texterna för de flesta 
eleverna. Alla elever använde engelska för att översätta och förklara svåra ord för 
varandra. Det gick snabbt och effektiviserade därigenom arbetet och eleverna kunde gå 
vidare med uppgiften. En annan effekt av användningen av naturlig translanguaging 
var att några elever lyckades fördjupa beskrivningen av karaktärerna i texterna genom 
att det gjordes på engelska. 
 
Eleverna ombads också tala engelska om en av texterna vilket är officiell 
translanguaging, en planerad pedagogisk aktivitet. Detta verkade öka elevernas 
engagemang. Dels talade några elever både mer och snabbare på engelska. 
Interaktionen blev därmed mer intensiv och turtagningarna tätare. Vidare hakade 
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eleverna oftare på och utvecklade varandras och sina egna tankar på engelska. För 
mindre avancerade elever innebar denna officiella translanguaging att de förstod mer 
av texterna och inkluderades helt i samtalet eftersom de förstod allt som sades. En 
annan elev beskrev också att det var lättare att komma in i dvärgarnas värld när samtalet 
fördes på engelska eftersom eleven inte hade den vokabulären på svenska. 

 

Nedan diskuteras resultatet i detalj utifrån studiens tre frågeställningar.  
 
Den första frågeställningen var på vilket sätt eleverna hjälpte och stöttade varandra för att 
nå djupare förståelse av två svenska texter när de talade svenska respektive engelska. 
Detta undersöktes genom att analysera både de kommunikativa strategierna och de 
språkliga resurserna som användes i gruppsamtalen. Denna frågeställning genererade 
en mängd data. Här behandlas inledningsvis de kommunikativa strategierna, därefter 
den sociala interaktionen ur ett sociokulturellt perspektiv och slutligen elevernas 
språkanvändning och translanguaging. 

 
De kommunikativa strategierna bestod huvudsakligen av att eleverna ställde och 
besvarade varandras frågor, utvecklade egna tankar, hakade på och utvecklade 
varandras tankar och i viss mån rättade varandra. Eleverna bidrog också till ett positivt 
arbetsklimat (van Lier, 1996, Gibbons, 2006, Rosén & Wedin, 2015) genom att visa att 
de lyssnade och signalera att de förstod. De hjälpte varandra att förstå det viktigaste i 
texters och ords betydelser vilket också var fallet i Klingner och Vaughns (2000) studie. 
I deras studie samarbetade dock eleverna kring naturorienterande texter vilket alltså är 
en annan genre än i föreliggande studies skönlitteratur. 
 
I smågruppssamtalen dominerade kommunikativa strategier som frågor och svar och 
att eleverna förhandlade om för texterna relevanta ord som ”vårdare”, ”narrar” och 
”furste”. I Grönings (2006) studie observerades samma samtalspraktiker när 
flerspråkiga mellanstadieelever arbetade i grupp i ämnet geografi. 
 
Eleverna uppmärksammade luckor i den språkliga kompetensen som handlade om ord 
och ibland uttal men inte varandras grammatik. Dock rättade eleverna ibland sig själva 
som när elev B2 sa ”en gammal, gamla, gammal (3) unity measurement”.  Detta skiljer 
sig lite från Lindbergs och Skeppstedts (2000) studie med dictogloss-övningar. De 
luckor som de vuxna sfi-eleverna uppmärksammade då handlade också om ord men 
även grammatik. Orsaken till denna skillnad torde ligga i de olika uppgifternas natur. 
Eleverna i föreliggande studie samtalade för att nå djupare förståelse medan eleverna i 
Lindbergs och Skeppstedts studie skulle återskapa texter gemensamt.  
 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv diskuteras här vilka resurser eleverna använde sig 
av för att hjälpa och stötta varandra i förståelsearbetet. Eleverna utgjorde framför allt 
resurser åt varandra. Ibland kunde någon elev ett ord och en annan elev ett annat. 
Genom att förklara ord och innehåll för de mindre kunniga eleverna var de mer kunniga 
eleverna tvungna att formulera sina tankar tydligt så att de andra i gruppen skulle förstå. 
Detta var särskilt fallet när eleverna arbetade med de svåraste textavsnitten. På liknande 
sätt var eleverna i Grönings (2006) studie också resurser åt varandras lärande genom 
att förstaspråkstalarna kunde hjälpa och stötta andraspråkstalarna.  
 
Studien visade även att eleverna emellanåt misslyckades att hjälpa varandra. Ibland 
kunde ingen i gruppen ett ords betydelse och ibland visste ingen vad ett textavsnitt 
egentligen handlade om. Ibland accepterades felaktiga ord- och innehållsförklaringar. I 
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grupp A kom man t.ex. överens om att ”finlemmad” hade med utseendet att göra, 
förmodligen att någon hade fina kläder. I grupp B trodde eleverna att det var någon 
med ”ett fint leende”. Lindberg och Skeppstedt (2000) konstaterade också att det inte 
alltid är det rätta förslaget som accepteras av gruppmedlemmarna.  
 
Det faktum att eleverna i föreliggande studie inte lyckades hjälpa varandra berodde 
ibland också på missed opportunities, då elever inte ställde sina frågor på arbetsbladet eller 
inte ifrågasatte varandras vaga förklaringar eller formuleringar. När elev A2 läste upp 
sina innehållskomponenter för de andra, tvekade eleven och det var tydligt att eleven 
var osäker på vad hen försökte uttrycka. Om de andra eleverna hade fångat upp detta 
hade detta kunnat vara ett tillfälle för elev A2 att utveckla sin textuella kompetens 
(Rosén & Wedin, 2015). Detta knyter möjligen an till att eleverna mycket sällan rättade 
varandra såvida det inte krävdes för att lösa uppgifterna vilket överensstämmer med 
Grönings (2006) studie där förstaspråkstalarna inte rättade andraspråkstalarna om det 
inte krävdes för att lösa språkliga problem. Att eleverna undlät att rätta varandra 
behöver dock inte beaktas som misslyckanden. Förmodligen finns det en gräns för hur 
noggrant och nitiskt elever löser sina arbetsuppgifter. Det är också möjligt att samtalets 
flyt hade komprometterats med för många avbrott. 
 
De missed opportunities som diskuteras ovan, samt det faktum att de olika grupperna tog 
sig an uppgifterna på olika sätt, pekar på vikten av att träna elever i hur ett visst 
grupparbete ska genomföras vilket framgår i tidigare forskning. Smågruppsarbete leder 
inte automatiskt till önskat resultat (Jacob et al., 1996). I Klingner och Vaughns (2000) 
studie hade läraren fått fortbildning i Collaborative Strategic Reading och eleverna hade 
övat på samarbetsrutinerna. I Sellgrens (2011) studie modellerade läraren för eleverna 
hur de skulle arbeta med att packa upp det abstrakta skolboksspråket. Det går också att 
vända på resonemanget om elev–elev-interaktion och hypotetisera att det finns 
episoder där en lärare hade kunnat stötta eleverna genom att förklara ord för eleverna. 
Då hade elev A2 ovan kanske lyckats formulera sina innehållskomponenter på ett 
begripligt sätt. Dock kan det ifrågasättas om dessa situationer överhuvudtaget uppstått 
i vanlig lärarledd klassrumsinteraktion. Inlärare kan dessutom som May (2012) 
framhåller ha en ambivalent önskan att tala.  
 
I studien arbetade eleverna självständigt i smågrupperna utan inblandning av lärare. 
Eleverna utgick från sina egna frågor om texterna i gruppsamtalen. Även i Grönings 
(2006) studie tog eleverna upp sina egna frågor utan styrning från läraren. Det är möjligt 
att detta exemplifierar hur det förändrade kommunikationsmönstret i grupparbeten 
jämfört med det traditionella IRF-mönstret kan leda till att elever tar mer initiativ och 
är mer självreglerande (van Lier, 1996). 
 
I smågruppssamtalen användes de fyra resurser inom den närmaste utvecklingszonen 
som enligt van Lier (1996) kan vara konstruktivt, nämligen hjälp av elever som var 
mindre kunniga, lika kunniga, mer kunniga och självreglering. I föreliggande studie 
ägnade eleverna i grupp A mer tid åt smågruppssamtalen och följde instruktionerna och 
arbetsbladen mer noggrant vilket förmodligen förklarar att de kom längre i 
förståelsearbetet. Med van Liers (1996) terminologi är det möjligt att denna grupp hade 
en högre grad av intersubjektivitet när de drog varandras uppmärksamhet mot samma 
mål. De ägnade sig i högre grad åt mediering som är centralt inom sociokulturell teori 
(Swain et al., 2015). Eleverna medierade särskilt via de symboliska artefakterna, språket 
i texterna och elevernas språkliga resurser samt reflektion. Det yttrade sig i att eleverna 
genomgående hänvisade till meningar och stycken i texterna för att försöka förstå ord 
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och innehåll. Både texterna och reflektionen visade sig bana vägen för medieringen 
eftersom det hjälpte eleverna att nå en djupare förståelse. Artefakter kan emellertid 
också utgöra hinder för mediering (Swain et al.). Möjligen skulle man kunna påstå att 
de svåraste passagerna i texten Dvärgen (Lagerkvist, 1944) var ett sådant hinder för 
somliga elever. Texten innehöll många svåra ord som inte kunde förklaras vilket ledde 
till att vissa elever gav upp att förstå orden. Samtidigt var texten Dvärgen en kognitivt 
krävande situationsobunden text som utmanade eleverna (Cummins, 2001). Det var 
just denna svåraste text som majoriteten av eleverna uppgav att de tyckte var bäst att 
samarbeta om och att tala engelska om. Eleverna i grupp B tillbringade mindre tid åt 
smågruppssamtalen, fokuserade mer direkt på det som de ansåg vara väsentligt och 
intressant i texterna och gav oftare upp att försöka förstå svåra ord. Här spelar troligen 
faktorer in som inte är föremål för denna studie, till exempel gruppsammansättningen 
och elevernas identitet, motivation och agens. 
 
I båda grupperna hoppade eleverna mellan olika ämnen i gruppsamtalen men återkom 
till stötestenarna om de svåraste orden och det svåraste innehållet. Tiden verkar här 
vara en viktig faktor. Om eleverna inte pratat så länge som de gjorde skulle de inte ha 
kunnat återbesöka ämnet lika många gånger. Tidsfaktorn hör förmodligen ihop de 
faktorer som nämndes ovan nämligen elevernas identitet, motivation och agens. 
Elevernas yttranden byggde på någons tidigare yttrande och ibland verkade samtalet av 
en slump leda till förbättrad förståelse. Detta visar på komplexiteten i mediering vilket 
innebär att ett samtals utveckling inte går att förutsäga (Swain et al., 2015) vilket 
exempel 10 och 11 ovan är exempel på. Ur ett heteroglossiskt perspektiv menar Bakhtin 
(1981) att dialogicitet är språkets kärna och mening och att detta konstrueras genom 
ömsesidigt inspirerad dialog. Vygotstky (2012) fångar en annan aspekt av detta i sin 
beskrivning av den ständiga rörelsen mellan tanke och ord som en process som 
utvecklar tänkandet. 
 
Eleverna hjälpte och stöttade också varandra genom att utnyttja sina språkliga resurser. 
De använde alltså translanguaging för att gemensamt skapa mening av de svenska 
texterna. Dessa resurser utgjordes av deras kunskaper i engelska och svenska och deras 
förmåga att omformulera och konkretisera. I Sellgrens (2011) studie var det rörelsen 
mellan abstrakt och konkret språk som underlättade elevernas förståelse av texterna i 
samhällskunskap. I föreliggande studie skulle rörelsen mellan engelska och svenska 
kunna jämföras med Sellgrens konkreta och abstrakta språk. Uppackning innebär att 
översätta något till vardagsspråk (Rosén & Wedin, 2015). För eleverna i studien var 
engelska deras dominanta vardagsspråk. Eleverna ”packade upp” texterna med hjälp av 
både engelska och svenska. När det skedde på svenska omformulerades orden till mer 
vardagligt språk, till exempel när elev A3 förklarade ordet ”vårdare” som ”men alltså 
när man läser texten så ser man ju det är typ nån som tar hand om nån”. När det skedde 
på engelska var det för att förklara ett svenskt ord effektivt genom översättning som 
när ”grundlurad” förklarades med ”gullible”. 
 
Translanguaging underlättade alltså förståelsen av texterna. Kommunikationen blev 
effektiv och eleverna kom vidare i det gemensamma förståelsearbetet. Eleverna 
använde sina språkliga resurser för gemensamt meningsskapande vilket García och Wei 
(2018) benämner naturlig translanguaging. Eleverna ombads i studien också att 
diskutera en text på engelska vilket är ett exempel på officiell translanguaging eftersom 
den är planerad (García & Wei). Elev A2, som efter den individuella läsningen av 
Dvärgen (Lagerkvist, 1944) inte förstått ”the whole thing”, fördjupade sin förståelse av 
texten när eleverna A1 och A3, för elev A2, sammanfattade allt som sagts om texten på 
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engelska. Eleven blev genom translanguaging därmed mer inkluderad i grupparbetet 
(García & Wei, 2018). Att elevernas starkaste språk används som en stöttande funktion 
är något som också observerats i tidigare forskning (Kano, 2012, Nordstrom, 2015a). 
Nordstrom benämner detta ”tvåspråkig stöttning”. Episoden ovan för också tankarna 
till positionering. Genom att elev A2 erkände att hen inte förstått något av Dvärgen 
positionerade hen sig som mindre kunnig. De mer kunniga eleverna iklädde sig då 
expertroller och utmanades att förklara och förtydliga innehållet. Detta kan jämföras 
med Nordstrom (2015b) som fann att elever som deltog i online-undervisning i 
kompletterande svenska i Australien ökade investeringen i inlärningen när de fick 
använda sina tvåspråkiga resurser och när de positionerade sig själva som perifera 
inlärare.  
 
Ett exempel som visar vad som kan hända, när eleverna inte talade engelska och inte 
ställde sina frågor, är när elev B2 missförstod ordet ”dvärg” och trodde att texten 
handlade om en varg. Om eleverna hade diskuterat den texten på engelska hade det 
tidigt stått klart för elev B2 vem texten handlat om. Men eftersom eleven inte ställde 
sin egen fråga om vad ”dvärg” var och eftersom diskussionen fördes på svenska 
missförstod eleven stora delar av texten och tyckte att den var ”konstig”. Detta i sin tur 
skulle kunna vara ett exempel på att elever inte alltid vill positionera sig som inlärare 
eller visa sig okunniga. 
 
I smågruppssamtalen talade eleverna mestadels svenska i Steg 1 och mestadels engelska 
i Steg 2 när de ombads att göra det. När eleverna talade svenska användes dock, som 
diskuterades ovan, engelska vid flera tillfällen för att förklara ord och innehåll, 
effektivisera kommunikationen och uttrycka sig mer exakt. Att översätta verkade alltså 
underlätta beskrivningen av karaktärerna i texterna. Exempel på att engelska användes 
för att uttrycka en djupare tanke är när elev B2 i gruppsamtal på svenska uttryckte att 
dvärgen var ”self-absorbed”. Ordet ”självupptagen” fanns förmodligen inte i elevens 
aktiva ordförråd och därför var det mest effektivt att uttrycka sig på elevens starkaste 
språk, engelska. Eleven fördjupade därmed beskrivningen av huvudpersonens karaktär. 
Vid enstaka tillfällen hände det även att eleverna använde svenska när de diskuterade 
en text på engelska. När eleverna talade sitt starkaste språk, engelska, hakade de oftare 
på varandras tankar och utvecklade också sina egna tankar mer än när de talade svenska. 
Frågan är om det berodde på att eleverna tänkte bättre på sitt starkaste språk, att 
interaktionen flöt bättre på engelska eller en kombination av de två. 
 
Gruppsamtalen blev slutligen mer intensiva med fler och tätare turtagningar när de 
fördes på engelska. Några elever talade mer, snabbare och mer intensivt på engelska 
vilket i synnerhet gällde två av de sex eleverna. Den minst avancerade eleven, elev A2, 
talade emellertid i stort sett lika lite i båda smågruppsamtalen men var aktiv och lyssnade 
uppmärksamt och fick som nämndes ovan mycket stor hjälp med att förstå den svåraste 
texten, Dvärgen, genom att diskussionen fördes på engelska. Norton (2013) påpekar att 
att förstå något är en färdighet, vilket exemplet med elev A2 visar. 
 
Sammanfattningsvis hjälpte och stöttade eleverna varandra för att förstå texterna bättre 
genom att använda en mängd kommunikativa strategier vilka underlättade 
interaktionen. Vidare användes de resurser som eleverna hade till sitt förfogande, 
nämligen texterna, sig själva, varandra och reflektion. Mönstret i interaktionsförloppet 
var också eleverna till hjälp. Slutligen stöttade eleverna varandra genom att använda 
olika språkliga resurser för att komma vidare i arbetet. Genom att använda 
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translanguaging underlättades meningsskapandet och eleverna blev mer inkluderade i 
smågruppssamtalen. 
 
Den andra frågeställningen, om i vilken grad elevernas skriftliga arbeten indikerade att 
eleverna fördjupat sin förståelse under interaktionen, besvarades genom med 
dokumentanalys. Svaret på denna frågeställning är relativt kortfattat vilket förmodligen 
beror på att analysen är helt och hållet kvantitativ vad gäller antalet 
innehållskomponenter. En fråga om ”i vilken grad” något sker kan ju bara besvaras 
med en beskrivning av denna grad, t.ex. ”i liten grad” eller ”i hög grad”. Det faktum att 
elevernas sammanfattningar, som skrevs efter gruppsamtalen, innehöll fler 
innehållskomponenter än arbetsbladen, som skrevs före gruppsamtalen, pekar mot att 
eleverna nått en djupare förståelse av texterna efter interaktionen. Detta var mer 
märkbart med den text som eleverna uppfattade som mindre svår av de två texterna, 
Äppelblom och ruiner (Ahrne, 1980). Vilket språk som talades i gruppsamtalen verkar 
enligt dokumentanalysen inte ha haft någon inverkan på antalet innehållskomponenter 
i sammanfattningarna eftersom den ena gruppen talade om denna text på svenska och 
den andra gruppen talade om den på engelska. Det är naturligtvis inte säkert att fler 
innehållskomponenter av nöd innebär att eleverna förstått mer efter gruppsamtalen. 
Eleverna kan ju av olika skäl ha valt att ta med fler innehållskomponenter i 
sammanfattningarna som ju är en annan textgenre än en punktad innehållslista. 
Resultatet är dock i linje med vad som framkommit i ljudinspelningarna och 
gruppintervjuerna om interaktionens roll för den fördjupade förståelsen.  
 
Den tredje frågeställningen, om vilka erfarenheter och upplevelser eleverna hade av 
interaktionen och språkanvändningen i smågruppssamtalen, besvarades med analys av 
transkriptionerna från minifokusgruppintervjuerna.  
 
Vad gäller interaktionen var alla elever, oavsett språk som talades, positiva till 
smågruppsarbetena och eniga om att de förstod texterna bättre genom att diskutera 
dem i smågrupper än om de suttit ensamma med uppgifter ”i olika hörn”. I 
gruppsamtalen fick de höra vad de andra eleverna förstått av texterna vilket hjälpte dem 
att fylla i luckor i den egna förståelsen. Vidare tyckte de att det var intressant att höra 
varandras perspektiv och tolkningar av texterna. En elev förstod texterna bättre av att 
tala högt och lyssna på sig själv för ”det är lättare att förstå saker när man pratar om 
det högt än när man bara läser eller pratar om det inne i huvudet”.  Detta är en form 
av extern dialog vilket enligt Gibbons (2006a) är betydelsefullt för utvecklandet av 
tänkandet. 
 
När det gäller språkanvändningen ansåg två av eleverna inte att det var någon skillnad 
om de talade svenska eller engelska medan de övriga fyra tyckte att det gick snabbare 
och att det var lättare att tala om texterna på engelska eftersom alla kan engelska bättre. 
Alla var dock överens om att när det gällde arbetet med svår text var elevernas starkaste 
språk, engelska, den språkliga resurs som upplevdes bäst för att förstå texterna bättre. 
På liknande sätt fann Kano (2010) att det bland annat var okänd vokabulär och 
svårförståelig text som drev på translanguaging och alltså fick de japanska eleverna att 
använda engelska. 
 
Eleverna var således positivt inställda till att använda engelska och svenska flexibelt,  
dvs. att få använda alla sina språkliga resurser när det behövdes. Detta elevperspektiv 
kan jämföras med Kanos (2010) studie där majoriteten av de japanska eleverna föredrog 
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en tvåspråkig pedagogik med translanguaging framför den monoglossiska som 
dominerade både i Japan och i USA.  
 
Det framgick i intervjuerna med båda grupperna att det inom vissa ämnen är lättare att 
tala engelska. Detta kan jämföras med att olika språk kan dominera i domäner som 
skola, hem och vänkrets (Rydenvald, 2017). Blackledge och Creese (2010) menar på 
liknande sätt att individer inte har tillgång till samma språkliga resurser vid alla 
tidpunkter eller alla platser. När eleverna, i det experimentella inslaget genom officiell 
translanguaging, talade om en text på engelska bidrog det till att elev A1 kom djupare 
in i texternas värld. Eleven beskrev hur det var lättare att tala om Dvärgen (Lagerkvist, 
1944) på engelska för ”man vet inte ord som hör till en dvärg på svenska, man känner 
till världen bättre på engelska för man har kollat på filmer när man var yngre på 
engelska, som hör till den här typen av miljö, till exempel fairy tales”. Eleverna i grupp 
B uttryckte något liknande om att det var lättare att tala om texterna på ett djupare plan 
på engelska för de är mer vana vid det från undervisningen i sina ordinarie skolor. Trots 
att de flesta tyckte att det var bra att tala engelska om svår text, framförde elev A2 att 
det ändå inte var lätt att tala om en svensk text på engelska. Detta anknyter till det 
kognitiva arbete som krävs när en text eller ett innehåll ska omformuleras till ett annat 
språk (Baker & Wright, 2017). Det går inte att komma undan med ytliga svar. 

 

Överlag tyckte eleverna att det kändes ”lite konstigt” att tala om en svensk text på 
engelska vilket de inte tidigare gjort i Svenska skolan. Här framkommer de sociala 
spänningar som finns inbäddade i språket (Bailey, 2012). Ur ett heteroglossiskt 
perspektiv är det alltså tydligt att centripetala krafter är verksamma i gruppsamtalen. 
Det beror förmodligen på att eleverna befinner sig i skolmiljö vilket enligt Busch (2014) 
normalt är den institution som söker homogenisera en befolknings språkanvändning. 
Eleverna uppgav dock att de skulle ha talat mycket mer engelska om de inte blivit 
inspelade vilket i sin tur visar att även centrifugala krafter är i verket. Denna spänning 
mellan två krafter som drar åt olika håll är jämförbar med eleverna i den koreanska 
kyrkskolan i USA. Enligt Paks (2003) uppvisade eleverna ett liknande beteende då de 
pratade koreanska med sina syskon när deras föräldrar var i närheten men engelska så 
fort föräldrarna var utom hörhåll. Ett annat exempel är från Rydenvalds (2017) studie 
om svenska ungdomar som bor i utlandet. Där berättar informanten Louise att hon vill 
blanda sina språk (svenska och engelska) för att kunna förklara något så precist som 
möjligt för sin svenska mamma och om hon ”fick” (s. 85) skulle hon blanda språken 
jämt. 
 
Utifrån ett andraspråksperspektiv är det avslutningsvis inte uteslutet att interaktionen i 
gruppsamtalen i viss mån främjade språkutveckling, även om studiens syfte inte var att 
undersöka det. Eleverna förklarade ord och innehåll för varandra på engelska och 
svenska, rättade sig själva grammatiskt och både sitt eget och varandras uttal. Även om 
de språkrelaterade episoderna delvis var av annan art, kan det jämföras med Lindberg 
och Skeppstedt (2000) som fann att vuxna flerspråkiga elevers interaktion i 
grupparbeten i dictogloss-övningar hade en språkutvecklande potential. 
 
För att sammanfatta svaret på den tredje frågeställningen, om elevernas upplevelser av 
interaktionen och språkanvändningen av smågruppssamtalen, verkar upplevelserna av 
interaktionen vara mycket positiv. Eleverna uppgav att de förstått mer av texterna av 
att arbeta i grupp än om de arbetat självständigt. Deras förståelse av texterna 
kompletterade varandra. När det gäller språkanvändningen ansåg de flesta att det var 
lättast att tala engelska medan två elever inte tyckte att det spelade någon roll. Dock var 
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alla överens om att det underlättade att tala sitt starkaste språk, engelska, om 
svårförståelig text. Att tala engelska om en text upplevdes slutligen ”lite konstigt” 
eftersom de befann sig just i Svenska skolan vilket illustrerar de heteroglossiska 
spänningarna i elevernas språkanvändning. 
 

9. Metoddiskussion 
I denna del diskuteras de metodologiska val som gjorts i studien och vad dessa har 
betytt för studien. Andra faktorer som påverkat resultatet diskuteras också.  
 
Denna fallstudie har konstruerats självständigt men inspirerats av aktuell forskning 
som berör både flerspråkighet och translanguaging (Gröning, 2006, Lindberg & 
Skeppstedt, 2000, Sellgren, 2011, Williams, 2010). Studiens design är relativt komplex 
med flera insamlingsinstrument samt en kombination av metoder, både kvantitativa 
och kvalitativa (Denscombe, 2009).  

De kvantitativa och kvalitativa analyserna av de ljudinspelade observationerna tillförde 
studien mest för de belyste de flerspråkiga elevernas interaktion och språkanvändning 
på olika sätt. De kvantitativa analyserna resulterade i scheman över kommunikativa 
strategier, antal talturer och gruppsamtalens längd, ordförklaringar, 
innehållskomponenter, samtalsämnen samt användningen av olika språkliga resurser 
och strategier. Detta arbete krävde mycket tid, tålamod och noggrannhet samtidigt som 
det gav en grundlig kännedom om materialet. Den kvalitativa analysen av samma 
material, samtalsanalysen, fördjupade insikten i interaktionen och språkanvändningen i 
gruppsamtalen.  
 
Frågeformulären var inte avgörande för studien men de var inte heller tidskrävande för 
eleverna att fylla i eller att dokumentera och analysera. Formulären väckte tankar om 
studien som ledde till uppföljningsfrågor. Till exempel hade en elev fyllt i att det hjälpte 
”väldigt mycket” att tala om texten med andra. Den kvantitativa analysen av 
ljudinspelningarna visade att denna elev hade mycket få talturer. Eleven förklarade vid 
uppföljningsfrågorna att hen tyckte att texten varit svår och därför inte haft så mycket 
att säga men förstått mycket i gruppsamtalen därför att hen lyssnade på när de andra 
berättade om innehållet. Detta bekräftades i den kvalitativa analysen av 
ljudinspelningarna och i dokumentanalysen.  
 
Dokumenten som analyserades var elevernas arbetsblad och sammanfattningar. Här 
var det analysen av arbetsbladen som visade sig vara mest betydelsefull. Den visade 
sådant eleverna inte förstod före smågruppssamtalen. Under de påföljande 
smågruppssamtalen framgick det också tydligt vilka ord och frågor som togs upp från 
arbetsbladen och hur de besvarades. Detta gav insikter om hur mycket olika elever eller 
grupper ansträngde sig för att förstå texterna och uppenbarade missed opportunities.  Att 
räkna innehållskomponenter i sammanfattningarna som skrevs efter gruppsamtalen 
krävde mycket tid och arbete. Det är svårt att avgöra hur trovärdig analysen av 
sammanfattningarna var. Det gick förvisso att kvantitativt konstatera att eleverna hade 
fler innehållskomponenter, men det är också möjligt att innehållskomponenterna hade 
kunnat vara ännu fler i sammanfattningarna. Att döma av två sammanfattningar som 
var ganska korta utnyttjade eleverna inte tiden de hade till förfogande. Det är alltså 
troligt att dessa elever hade förstått mer av texterna än vad deras sammanfattningar 
visade. Längre och kvantitetsmässigt mer jämförbara sammanfattningar kanske hade 
ernåtts om eleverna instruerats att fylla hela A4-sidan. Alternativt skulle flervalsfrågor 
eller innehållsfrågor på texterna givit större insikt om elevernas förståelse av texterna. 
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Detta är ett exempel på hur metodkombination kan vara ett tillfälle att kontrollera 
vilken inverkan en viss forskningsmetod har och leda till vidareutveckling av 
forskningsinstrument (Denscombe, 2009).  
 
Trots att analysen av sammanfattningarna inte gav så starka indikationer på elevernas 
förståelse av texterna efter interaktionen visade den att sammanfattningarna innehöll 
fler innehållskomponenter än arbetsbladen som fyllts i före gruppsamtalen. Analysen 
förmådde dock inte påvisa att användningen av engelska hade haft samma effekt. 
Istället var det samtalsanalysen och gruppintervjuerna som tydligast indikerade att några 
av eleverna lyckats nå djupare förståelse av texterna när de diskuterats på engelska.  
 
Elevernas utsagor i minifokusgruppintervjuerna bekräftade generellt resultaten från de 
ljudinspelade observationerna av gruppsamtalen. Exempelvis berättade två elever att 
alla elever kunde förklara ord för varandra när de talade om Äppelblom och ruiner (Ahrne, 
1980) men, när de talade om Dvärgen (Lagerkvist, 1944), sa elev A3 att ingen kunde de 
ord hen inte kunde vilket alltså bekräftades i ljudinspelningen och arbetsbladet. Det 
förekom dock även att elevernas utsagor kunde ifrågasättas. De ansåg att Dvärgen var 
ganska lätt men analysen av arbetsbladen och de ljudinspelade gruppsamtalen motsade 
delvis det. Det var följaktligen positivt att med flera insamlingsinstrument kunna 
kontrollera vissa uttalanden. Friedman (2005) betonar slutligen vikten av att 
andraspråkstalare förstår intervjuarens frågor. En liknande reflektion i sammanhanget 
är om intervjun kanske borde ha genomförts på båda språken, genom användning av 
translanguaging, för att på så sätt från vissa elever få mer detaljerade och djupgående 
beskrivningar av deras upplevelser. 
 
Det faktum att fallstudien bestod av flera deltagare uppdelade i två kunskapsblandade 
grupper bidrog till en bredare bild, ett mer nyanserat resultat och en insikt om att det 
förekommer variationer mellan såväl individer som grupper.  
 
Bekvämlighetsurvalet gjorde det lätt att ställa uppföljningsfrågor som dök upp medan 
studien genomfördes. Till exempel kunde en elev förklara att hen trott att ordet ”dvärg” 
betydde ”varg”. Detta var något som inte framkom i vare sig samtalsanalysen eller 
intervjun.  
 
Uppföljningsfrågorna var avgörande för att förstå händelser som 
insamlingsinstrumenten inte lyckades förklara. Frågorna formulerades när jag 
reflekterade över olika skeenden i studien. Detta pekar på vikten av att fortlöpande föra 
anteckningar under studiens gång. Dessa anteckningar handlade ofta om förutfattade 
meningar, förväntningar och farhågor om studien. Ett exempel på en sådan förväntan 
var att en viss elev skulle tala mer om samtalet fördes på engelska vilket inte var fallet. 
Poluha (2007) menar att ingen forskare, enligt hermeneutiken, kan vara helt objektiv 
och att forskningen kan förbättras om man på detta sätt försöker göra sig medveten 
om sina egna förutfattade meningar. 
 
I denna studie förekom det faktorer som både ökade och minskade det naturliga 
inslaget. Elevernas smågruppssamtal genomfördes med icke-deltagande observation 
(Gold, 1958), dvs. utan forskarens närvaro, för att minska observatörseffekten och 
försöka fånga en mer naturlig interaktion vilket enligt Révész (2005) är målet när 
interaktion studeras. Något som kan ha minskat den naturliga samtalsinteraktionen är 
interventionen att eleverna ombads tala engelska vilket inte hänt tidigare. Men enligt 
eleverna talar de ofta engelska sinsemellan vilket innebär att studiesituationen ändå inte 
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var helt onaturlig. Att eleverna dessutom spelades in minskade också det naturliga i 
situationen. Alla elever utom en hade dock tidigare deltagit i inspelningar (Harkin, 2016) 
samt i pilotstudien till föreliggande studie. En faktor som kan ha påverkat elevernas 
interaktion och språkanvändning är att eleverna deltog i en studie. Detta faktum kan 
höja deltagares arbetsmoral (Denscombe, 2009). Eleverna uppgav slutligen i 
uppföljningsfrågor att de skulle ha talat mer engelska om de inte blivit inspelade. Detta 
beteende överensstämmer med de koreanska skolbarnen som talade engelska med sina 
syskon när de befann sig utom föräldrarnas hörhåll (Pak, 2003). Det är alltså möjligt att 
eleverna skulle ha talat mer engelska i gruppsamtalen om de inte blivit inspelade och 
deltagit i en studie vilket pekar på en utmaning när det gäller att studera flerspråkiga 
individers naturliga interaktion. 
 
Sammanfattningsvis var användningen av flera insamlingsinstrument värdefull för att 
kunna ifrågasätta och bekräfta vissa slutsatser. De ljudinspelade observationerna gav 
mest intressanta och relevanta data medan dokumentanalysen av sammanfattningarna 
inte vägde lika tungt. Bekvämlighetsurvalet vilket möjliggjorde uppföljningsfrågor 
visade sig betydelsefullt. Det faktum att fallstudien bestod av flera deltagare gav insikter 
om variation mellan individer och grupper vilket var relevant när interaktion i 
grupparbeten undersöks. Slutligen konstaterades det att det kan vara en utmaning att 
fånga naturlig samtalsinteraktion i en studie. 
 

10. Slutsatser och vidare forskning 
Studiens övergripande syfte var att få en djupare inblick i vilken betydelse interaktion 
och translanguaging kan ha för flerspråkiga elevers gemensamma meningsskapande i 
smågruppssamtal. Svaren på studiens tre frågeställningar möjliggjordes av att elevernas 
interaktion och språkanvändning undersöktes både kvantitativt och kvalitativt genom 
att jämföras med vad som hände på svenska respektive engelska. Interventionen att be 
eleverna tala om en text på engelska möjliggjorde också denna jämförelse. Genom att 
undersöka hur eleverna hjälpte och stöttade varandra på engelska och svenska framgick 
det att eleverna använde kommunikativa strategier och olika resurser effektivt oavsett 
språk. Det framgick också att naturlig translanguaging underlättade förståelsearbetet. 
När eleverna i studien använde officiell translanguaging synliggjordes vilken potential 
denna kan ha i skolarbetet, särskilt i en kunskaps- och åldersmässigt heterogen grupp. 
Studien framhävde också betydelsen av kollaborativ interaktion. Uppgiften att försöka 
förstå intressanta texter och utgå från sina egna frågeställningar verkade engagera 
eleverna.   
 
Den kompletterande svenskundervisningen med elever som har två förstaspråk visade 
sig vara en fruktbar miljö för studier av flerspråkiga elevers språkanvändning. Det är 
troligt att erfarenheterna från den här studien skulle kunna vara tillämpliga på andra 
skolformer än denna, t.ex. den kompletterande språkundervisningen generellt och 
modersmålsundervisningen i Sverige där lärare och elever ofta förstår varandra på båda 
språken. Men studien borde även vara intressant för undervisning inom mer språkligt 
heterogena grupper då eleverna kan grupperas språkvis och därigenom få tillfälle att 
använda sina förstaspråk meningsfullt. Eftersom translanguaging är en pedagogik som 
utgår från elevernas språkpraktik (García & Wei, 2014) har den potential att verka 
inkluderande. Om alla förstår vad som sägs i en grupp, är det mer troligt att alla deltar. 
 
Intressanta observationer från studien var att naturlig translanguaging effektiviserade 
förståelsearbetet i smågruppssamtalen genom att eleverna ofta översatte svåra svenska 
ord till engelska. Några elever fördjupade också sina beskrivningar av karaktärerna i 
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texterna genom att använda engelska. När eleverna, genom officiell translanguaging, 
diskuterade en text på engelska verkade engagemanget öka i samtalen. Mindre 
avancerade elever inkluderades mer och förstod mer av texterna. Alla elever var överens 
om att det var lättare att tala engelska om svårförståeliga texter. En elev påpekade dock 
att det ändå var svårt att tala om texten på engelska för den var på svenska. Detta visar 
att translanguaging inte bara handlar om att underlätta interaktionen mellan elever utan 
att det också finns utmaningar i den språkliga bearbetningen av ett innehåll från ett 
språk till ett annat.  
 
Om elever får tillfällen att använda sitt starkaste språk innebär det att de kan uttrycka 
sina känslor, tankar och åsikter och därmed inkluderas i meningsfulla samtal. En 
förutsättning för engagerat skolarbete är att alla elever inkluderas. Ett ökat engagemang 
torde också bidra till det positiva arbetsklimat som är viktigt i grupparbeten och som 
betonats inom forskningen. Att dessutom emellanåt använda officiell translanguaging 
då eleverna specifikt ombeds tala sitt förstaspråk innebär att deras språk värdesätts och 
får fylla en funktion i skolarbetet. För eleverna i denna studie är engelska redan ett 
högstatusspråk som talas runt om hela världen men för elever från andra språkgrupper 
kan det vara betydelsefullt att lyfta fram deras språk i exempelvis 
andraspråksundervisningen. En elev i studien uppgav att när eleverna tidigare inte fick 
använda engelska i Svenska skolan fick man vara ”tyst”. En elev som sitter tyst har 
förmodligen sämre möjligheter att utveckla sitt språk och inkluderas i olika sociala 
sammanhang. 
 
Studiens didaktiska implikationer är att smågruppsarbeten, för att exempelvis nå 
djupare förståelse av texter, med fördel kan planeras med elever som talar samma språk. 
Translanguaging som pedagogiskt verktyg kan underlätta förståelsearbetet genom att 
elever översätter svåra ord och förklarar innehåll för varandra. Det viktigaste är inte att 
uppgiften löses på ett perfekt sätt utan att eleverna samarbetar med hjälp av sina språk 
runt ett engagerande ämne. Grupparbeten bör därför planeras noggrant och ha ett 
tydligt mål. Lärare bör förvänta sig både goda exempel och missed opportunities som 
resultat av sådana grupparbeten. Genom att eleverna får använda sitt starkaste språk 
inkluderas alla elever i grupparbetet eftersom alla elever förstår varandra. Mer 
avancerade elever utmanas om de måste förklara ett komplicerat innehåll på ett 
begripligt sätt för mindre avancerade elever. I och med att olika elevgrupper hanterar 
uppgifter på olika sätt bör slutligen gruppsammansättningar och arbetsuppgifter 
varieras så att elever får uppleva olika typer av samtal och arbetssätt och inta olika roller, 
både som inlärare och expert.  
 
I denna studie framgick det att en mindre avancerad elev var relativt tystlåten eftersom 
texterna som diskuterades var svårförståeliga. Med hjälp av translanguaging-praktiken 
inkluderades dock denna elev. För att ytterligare inkludera mindre avancerade elever 
skulle elever kunna diskutera något lättare texter. En annan uppgift skulle kunna vara 
att eleverna på sitt starkaste språk exempelvis skriver tankekartor om något, arbetar 
med förförståelse i något ämne eller beskriver karaktärer i en film de sett gemensamt. 
Då kanske mindre avancerade elever kan delta aktivt mer verbalt och visa vad de kan, 
tänker och tycker. Därefter kan detta redovisas på svenska och arbetet ligger då i att 
gemensamt bearbeta innehållet språkligt. 
 
Vidare forskning och en fortsättning på föreliggande studie skulle vara att undersöka 
om interaktionen och språkanvändningen skulle påverkas av att eleverna läste och 
diskuterade något lättare texter. Det skulle också vara intressant att undersöka elevernas 
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språkanvändning medan de samarbetar med översättning av ett stycke i en text som de 
diskuterat. Vilka språkliga frågor skulle eleverna aktualisera i översättningsarbetet? 
Skulle eleverna fokusera mer på grammatik och därmed öka sin språkliga medvetenhet? 
På vilket sätt skulle eleverna använda sina språkliga resurser i ett sådant grupparbete?  
 
Ur ett andraspråksperspektiv skulle det också vara intressant att både kvantitativt och 
kvalitativt undersöka på vilket sätt ordinlärning skulle kunna främjas av translanguaging 
som ett pedagogiskt verktyg.  
 
Avslutningsvis återknyts här till uppsatsens inledning. Där redogjordes för hur kunskap 
om flerspråkighet idag efterlyses för att möta de behov i heterogena elevgrupper som 
finns inom undervisningen av svenska som andraspråk och svenska för invandrare. 
Vikten av att främja social inkludering lyftes också fram. Denna studie genomfördes 
utanför Sveriges gränser men syftade till att få en bättre insikt om vilken betydelse 
interaktion och användning av translanguaging kan ha för gemensamt 
meningsskapande i flerspråkiga grupper. Både resultaten om elevernas interaktion och 
deras användning av sina språkliga resurser relaterar till den kunskap som eftersöks. Att 
eleverna i studien lyckades fördjupa sin förståelse och inkluderas i smågruppssamtalen 
berodde delvis på elevernas användning av translanguaging vilket pekar på potentialen 
i denna praktik och pedagogik. Något som också påpekades i inledningen var att 
flerspråkiga elevers interaktion och språkanvändning oundvikligt leder till en diskussion 
om språkideologier. Det förekommer nämligen fortfarande starka åsikter om att 
språken ska separeras i klassrummet för att maximera in- och utflöde av svenska 
samtidigt som praktiken i många klassrum enligt denna studie och annan forskning 
skiljer sig från detta ideal. Kunskap om flerspråkighet är därför relevant, för medvetet 
eller omedvetet, har de flesta människor förutfattade meningar om språkanvändning 
och hur språk bäst bör läras in. Det är alltså viktigt att språkutbildare konfronterar sina 
förutfattade meningar om monoglossisk undervisning (Cummins, 2005) och reflekterar 
över vad aktuell forskning om flerspråkigas språkpraktiker har för relevans i olika 
utbildningsformer. Kunskap om flerspråkighet är viktig för lärarna så att de kan 
utveckla nya pedagogiska metoder som är anpassade efter flerspråkiga elever. Den är 
också viktig för eleverna som bör ges möjlighet att delta i meningsfull interaktion i 
klassrummet. Genom att anta en mer flexibel tvåspråkighetsideologi värdesätts de 
språkliga resurser och erfarenheter som de har. Risken att de elever som är mindre 
kunniga döms till tystnad borde därmed minska. Att diskutera språkideologier är viktigt 
inte minst för att synliggöra de förutfattade meningar många har. Det torde vara en 
förutsättning för att komma vidare i det pedagogiska arbetet med flerspråkiga elever.  
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Bilaga 1  
 
Förfrågan om deltagande i undersökning av flerspråkiga ungdomars språkanvändning 

Den här terminen ska jag skriva en magisteruppsats i Svenska som andraspråk på Högskolan 

Dalarna med inriktning på flerspråkiga ungdomars språkanvändning. Uppsatsen bygger på 

empiriskt material från undervisning i kompletterande svenska och därför skulle jag vilja 

spela in och intervjua de elever som väljer att delta i studien (mellan fyra och sju elever 

beroende på elevernas tillgänglighet). Det finns numera mycket internationell forskning om 

flerspråkighet som inkluderar olika skolformer som t.ex. kompletterande språkundervisning i 

Storbritannien. Däremot saknas forskning om kompletterande svenskundervisning i utlandet 

vilket är en av motiveringarna till den här studien. 

Undersökningen beräknas ta tre till fyra lektioner mellan februari och april under vårterminen 

2019. Under lektionstid ska eleverna få läsa korta litterära texter och diskutera innehållet i 

smågrupper för att därefter skriva korta sammanfattningar om texterna. 

Smågruppsdiskussionerna kommer att audioinspelas, transkriberas och analyseras för att se 

på vilket sätt eleverna hjälper och stöttar varandra för att nå djupare förståelse av texterna. 

Eleverna kommer också att få fylla i frågeformulär om gruppdiskussionerna samt delta i en 

audioinspelad gruppintervju. Elevernas skriftliga sammanfattningar av de litterära texterna 

kommer också att ingå i undersökningen. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt 

och om elever nämns i redovisningen kommer deras namn att vara fingerade. Inga 

personuppgifter om eleverna kommer att samlas in. Att delta i inspelningen är helt frivilligt 

och eleverna kan när som helst avbryta sin medverkan utan att de behöver motivera varför.  

Härmed tillfrågas du om deltagande i denna undersökning. Om du har fyllt 15 år behöver du 

inte föräldrarnas medgivande men läs gärna igenom informationen tillsammans. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna och den 

som vill har möjlighet att ta del av den färdiga uppsatsen. Ytterligare upplysningar lämnas av 

nedanstående ansvariga. 

Med vänliga hälsningar 

Regina Harkin 

Dublin, 9 februari 2019 
studerande vid Akademin Humaniora och medier, Högskolan Dalarna, e-post: h17regha@du.se 

Kursnamn: Avancerad Nivå 1: Examensarbete för magisterexamen 15 hp Kurskod: SS3011 

 

Handledare: Eva Lindström, e-post: elt@du.se 

.......................................................................................................... 

Elevens namn: ...................................................................................... 

 
Jag vill delta i studien och tillåter att bli audioinspelad. 
 
Jag vill inte delta i studien. 

 

Elevens underskrift: ............................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 2 
 
Transkriptionsnyckel baserad på Creese och Blackledge (2010) och Lindberg och 

Skeppstedt (2000)  

 

(1) paus i sekunder, kortaste paus som antecknas är en sekund 

, naturlig paus mellan fraser 

tal transkriberat tal 

(xxx)  ohörbart tal (ett kryss motsvarar ungefär ett ord) 

men emfas 

me- avbrutet tal 

[ ] transkriberarens kommentar 

SKRATTAR talaren skrattar, småskrattar eller har skratt i rösten 

SKRATT alla skrattar eller småskrattar 

 

Principer som tillagts av mig: 

 

• Ny taltur står med liten bokstav.  

• Mellan fraserna används kommatecken. 

• Text som läses ur texterna eller på arbetsbladen skrivs med kursiv stil. 

• Engelska översätts inte till svenska. 
 
 
  



 

 
 

Bilaga 3a 
 
Arbete med litterär text nr 1  Namn: ……………… 

 

1. Läs texten en eller två gånger. Stryk under svåra ord. 

2. Anteckna punktvis vad du förstått att texten handlar om, både konkret och på ett 

djupare plan: 

 

• ……………………………………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Anteckna svåra ord som påverkat din förståelse av texten: 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

4. Skriv ner frågor som du vill ha svar på för att få en bättre förståelse av texten: 

 

• …………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 3b 

 

Efter gruppdiskussionen:   Namn: ……………… 

 

5. Skriv en sammanfattning av texten. (Texten bör inte vara längre än vad som 

ryms på den här sidan.) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 



 

 
 

Bilaga 4 
 
Frågeformulär efter att eleverna diskuterat en text på svenska: 

 
Frågeformulär efter arbete med litterär text (Stryk under det ord som bäst passar 
in.)  
 
Hur svår var texten att förstå?  
 
mycket lätt  lätt lagom svår mycket svår 
 

1. Hur skulle du beskriva texten?  

mycket intressant    intressant  lagom    ointressant       mycket ointressant 
 

2. Hur mycket hjälpte det att tala om texten med andra? 

väldigt mycket   mycket     lagom       lite  inget alls  
 
 
 
Frågeformulär efter att eleverna diskuterat en text på engelska: 

 
Frågeformulär efter arbete med litterär text (Stryk under det ord som bäst passar 
in.)  
 

1. Hur svår var texten att förstå?  

mycket lätt  lätt lagom svår mycket svår 
 

2. Hur skulle du beskriva texten?  

mycket intressant    intressant     lagom    ointressant     mycket ointressant 
 

3. Hur mycket hjälpte det att tala om texten med andra? 

väldigt mycket        mycket        lagom        lite         inget alls 
 

4. När det gäller att få en djupare förståelse av texten, hur var det att prata om 

texten på engelska istället för på svenska? Det var … 

mycket bättre      bättre     ingen skillnad       sämre       mycket sämre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 5 
 
Intervjuguide  

 

1. Nu har ni läst tre* olika litterära texter (En komikers uppväxt / Min Expedition / 

Äppelblom och ruiner / Dvärgen). Har ni några spontana kommentarer om texterna? 

(vilken text var bäst att prata om? varför? / vilken text lärde ni er mest ord av? / var 

det någon text som fick er att tänka mycket? på vilket sätt?) 

2. Interaktion. På vilket sätt upplever ni att ni har haft möjlighet att lära er något under 

smågruppsarbetet? (att prata, uttrycka sig, lyssna, lära sig ord, lära sig förstå texter) 

3. Hur har smågruppsarbetet fungerat? Är det något som inte fungerat? Vad tycker ni om 

grupparbete generellt? 

4. Språk. Hur var det att diskutera på engelska? (spontana kommentarer) Kändes det 

konstigt? Hur reagerade ni när ni ombads prata på engelska? 

5. Var det någon skillnad att prata om texterna på svenska eller engelska? Vilka i så fall? 

Var det någon skillnad när det gällde att nå en djupare förståelse av texterna? 

 
* Eleverna läste tre texter totalt. Två texter som ingick i studien och en text i pilotstudien. 

 
  



 

 
 

Bilaga 6 
 

Tabell 7.1 Antal talturer per elev och grupp samt gruppsamtalens längd. 

Antal talturer  Steg 1 (SV) Text 3 Steg 2 (EN) Text 4 

A1 67 128 

A2 16 19 

A3 76 135 

Totalt 164 282 

Inspelningstid i minuter 12:50 12:50 

Antal talturer   Steg 1 (SV) Text 4 Steg 2 (EN) Text 3 

B1 39 46 

B2 76 51 

B3 68 38 

Totalt 184 137 

Inspelningstid i minuter 9:26 7:32 

 
  



 

 
 

Bilaga 7 
 
Analysschema över kommunikativa strategier med antal förekomster 

Kod Förklaring av kod 

Grupp 

A Text 

3 (SV) 

Grupp 

A Text 

4 (EN) 

Grupp 

B Text 

4 (SV) 

Grupp 

B Text 

3 (EN) 

KS1 visar att man lyssnar eller håller med  78 124 79 58 

KS2 visar tydligt att man håller med 33 63 45 23 

KS3 visar att man förstår 1 2 3 5 

KS4 visar att man inte förstår, vet eller hör 2 12 17 6 

KS5 kollar att någon förstår     

                  

1   

KS6 begäran om förklaring, förtydligande, hjälp 25 25 10 10 

KS7 begäran om upprepning         

KS8  upprepning 1 

                 

4 

                  

7   

KS9 ombedd förklaring, förtydligande, hjälp 13 12 14 4 

KS10 oombedd förklaring, förtydligande, hjälp 1 4 1 1 

KS11 

rättar varandra (t.ex. genom att upprepa ett ord rätt 

uttalat) 3 1 1 2 

KS12 rättar sig själv 3   

                  

1   

KS13 blir inte rättad 4 
                 

1     

KS14 blir inte ifrågasatt 1 

                 

1  

                  

4   

KS15 hakar på, utvecklar någon annans tankar 11 26 8 14 

KS16 

obesvarad fråga, missat tillfälle (till utv av tankar el 

inlärn) 2     2 

KS17 byte av ämne 8 1   7 

KS18 avbryter (ej kodat denna)         

KS19 oavslutad tanke eller mening 2   4 1 

KS20 utvecklar egna tankar 15 41 15 5 

KS21 visar tvekan 3 1 3 2 

KS22 retorisk fråga 1 0 0 0 

KS23 ohörbara ord eller fraser (kod ej i transkriptionen) 10 32 13 6 

KS24 visar förvåning   

                  

1     

KS25 besvarar fråga själv 1 
                  

5     

KS26 ställer direkt fråga 1 3 9 3 

KS27 svarar på fråga     

                  

7   

  SKRATT (alla skrattar) 4 8 5 4 

  SKRATTAR (talaren skrattar) 3 24 5 1 

 ( ) pauser 69 69 72 73 

 
  



 

 
 

Bilaga 8 
 
Analysschema över språkliga resurser och andra resurser med antal förekomster 

Kod Språkliga resurser 

Grupp 

A Text 3 

(SV) 

Grupp 

A Text 4 

(EN) 

Grupp 

B Text 3 

(EN) 

Grupp 

B Text 4 

(SV) 

SR1 

svenska (för att det 

citeras ur texten) * 31 11 * 

SR2 

använder svenska för att 

uttrycka sig * 2 0 * 

SR3 använder engelska 4 * * 7 

Kod Andra resurser         

RS1 sammanhanget/texten 14 17 2 8 

RS2 

konkretiserar, 

omformulerar 1 1 1 2 

RS3 ordets beståndsdelar 4 3 1 2 

RS4 använder erfarenhet 1 1 0 1 
*eleverna talar det språk som förväntas, dvs. svenska om det i rubriken står (SV) och engelska om det i rubriken står 
(EN)   



 

 
 

Bilaga 9 
 
Analysschema över ordförklaringar och antal förekomster. (Antal förekomster kan ibland se ut att inte stämma 

när de adderas men detta beror på att ord som t.ex. ”löjeväckande” delades upp i sina beståndsdelar. Samma ord 

kan alltså stå i tabellen som F2, inkorrekt förklaring och F4, förklaras inte.) 

Kod Ordförklaring 

Steg 1: 

Grupp A 

Text 3 

(SV) 

Steg 2: 

Grupp A 

Text 4 

(EN) 

Steg 1: 

Grupp B 

Text 4 

(SV) 

Steg 2: 

Grupp B 

Text 3 

(EN) 

F1 korrekt 7 14 5 1 

F2 inkorrekt 2 5 3 2 

F3 vag, inte helt korrekt 2 6 1 0 

F4 förklaras inte 2 3 7 1 

F5 Ord som tas upp från arbetsblad 11 16 9 4 

F6 Ord i text men inte på arbetsblad 1 6 0 0 

F7 Andra ord   2 1 0 

 Antal ord som tas upp 12 27 10 4 

 
  



 

 
 

Bilaga 10 
 
Analysschema över ämnesinnehåll 

Kod Ämne 

Grupp A Text 3 

(SV) 

Grupp A Text 4 

(EN) 

Grupp B Text 3 

(EN) 

Grupp B Text 4 

(SV) 

Ä1 ord 62 133 52 78 

Ä2 innehåll 74 109 32 81 

Ä3 boken 21 33 16 5 

Ä4 språket 7 8 25 5 

Ä5 procedur 4 11 4 6 

Ä6 bortom boken   14     

  Faktisk insp.tid 12:50 min 12:50 min 7:32 min 9:26 min 

  Antal talturer 163 282 137 184 

  Talturer per person 

A1 67, A2 16, 

A3 76 

A1 128, A2 19, 

A3 135 

B1 46, B2 51, 

B3 38 

A1 39, A2 76, 

A3 68 

  



 

 
 

 
Bilaga 11a 
 
Elevernas innehållskomponenter på arbetsbladen. Grupp A Steg 1 (SV) Text 3 (Äppelblom och ruiner) 

  
Innehållskomponenter Text 3 

(SV) (Äppelblom och ruiner) 

På A1:s 

arbets-

blad 

I A1:s 

samman-

fattning 

På A2:s 

arbets-

blad 

I A2:s 

samman-

fattning 

På A3:s 

arbets-

blad 

I A3:s 

samman-

fattning 

Togs 

upp i 

grupp-

arbetet 

på rad 

nr: 

1 
Berättarjaget är på sjukhuset av 

någon anledning.   x 
    x x 2, 56 

2 
Berättarjaget pratar med en kille 
som heter Göran. x x 

  x   x 3 

3 
Göran ger intryck av att vara 

vårdare.     
    x   1 

4 
Göran var på en utflykt till 
Dalarna en gång. x x 

x x x x 1 

5 
Där gick han vilse och var 

tvungen att lifta. x x 
x x x x 1 

6 Görans är schizofren. 

x x 

x x x x 

1, 2, 12, 

13, 127-

131 

7 Göran är patient på sjukhuset. 
x x 

x x   x 2 

8 Berättarjaget möter Rune. 
x x 

x x   x 1, 3 

9 
Mötet med Rune är mycket 

speciellt.      
        3 

10 
Rune säger att han vill lägga 

ägg. x x 
  x   x 29-31 

11 
Berättarjaget fascineras av 

Rune.     
        

  

12 
Han är också patient (men det 

står inte uttalat).     
        

29-31, 

75-81 

13 
Rune är smal, korthårig och 

blond.     
          

14 

Vårdaren bryr sig inte om 

Runes kommentar om att ”lägga 
ägg”.   x 

      x 

2, 40, 87-

89, 101-
109 

15 

Berättarjaget tycker att vårdaren 

är vårdslös mot Rune som inte 
lyssnar på honom.     

    x x 2, 89 

16 

Berättarjaget är nyfiken på vad 

Rune menade och går och sätter 

sig bredvid honom för att prata.  x x 

  x   x 1, 75-81 

  

Totalt antal 

innehållskomponenter: 8 10 5 8 6 11 14 

 
  



 

 
 

Bilaga 11b 
 
Elevernas innehållskomponenter på arbetsbladen. Grupp A Steg 2 (EN) Text 4 (Dvärgen) 

  
Innehållskomponenter Text 4 

(EN) (Dvärgen) 

På A1:s 

arbets-

blad 

I A1:s 

sammanf

attning 

På A2:s 

arbets-

blad 

I A2:s 

sammanf

attning 

På A3:s 

arbets-

blad 

I A3:s 

sammanf

attning 

Togs 

upp i 

gruppar

betet på 

rad nr: 

1 

Boken handlar om en man som 
är dvärg x x x x x x 1 till 6 

2 

Texten innehåller en noggrann 
beskrivning (av hans utseende 

och hans personlighet) x x x x x x   

3 

Han brottades med en annan 

dvärg, Josafat, som han dödade         x   
7-10, 

160, 275 

4 

Han är alltså både stark och 
farlig eftersom han dödat någon               

5 
Han är dvärg vid ett hov 

            75-77 

6 

Han är absolut ingen narr 

  x   x x x 

31, 95-

100, 197-

204, 235-
24- 

7 

Han har bestämda åsikter om 

sitt utseende och sin 
personlighet x x     x x   

8 

Har tycker om sitt herrskap, 
särskilt fursten x     x x x   

9 
Fursten är en mäktig man 

  x?         
113-131, 
218-230 

10 

Dvärgen beundrar fursten för att 
han är falsk   x?         

17-26, 

132 

  
Totalt antal 
innehållskomponenter: 4 6 1 4 5 5 6 

? = elevens innehållskomponent stämmer inte helt överens med den förutbestämda 

  



 

 
 

Bilaga 11c 
 
Elevernas innehållskomponenter på arbetsbladen. Grupp B Steg 1 (SV) Text 3 (Äppelblom och ruiner) 

  
Innehållskomponenter Text 3 

(EN) (Äppelblom och ruiner) 

På B1:s 

arbets-

blad 

I B1:s 

sammanf

attning 

På B2:s 

arbets-

blad 

I B2:s 

sammanf

attning 

På B3:s 

arbets-

blad 

I B3:s 

sammanf

attning 

Togs 

upp i 

gruppar

betet på 

rad nr: 

1 
Marianne är på sjukhuset av 
någon anledning.   x 

  x x x 
3, 50, 71-
78 

2 
Berättarjaget pratar med en kille 

som heter Göran. x x 
x x       

3 
Göran ger intryck av att vara 
vårdare.     

  x       

4 
Göran var på en utflykt till 

Dalarna en gång.     
  x     111? 

5 
Där gick han vilse och var 
tvungen att lifta.     

        60? 

6 Göran är schizofren. 
    

x x   x 12 

7 Göran är patient på sjukhuset. 
    

          

8 Berättarjaget möter Rune. 
x x 

x x       

9 
Mötet med Rune är mycket 
speciellt.      

          

10 
Rune säger att han vill lägga 

ägg.     
  x     14, 87-90 

11 
Berättarjaget fascineras av 
Rune.     

  x     16, 78 

12 
Han är också patient (men det 

står inte uttalat).     
          

13 
Rune är smal, korthårig och 
blond.     

  x   x 147-49 

14 
Vårdaren bryr sig inte om 
Runes kommentar om att ”lägga 

ägg”.     

      x   

15 
Berättarjaget tycker att vårdaren 
är vårdslös mot Rune som inte 

lyssnar på honom.   x 

          

16 

Berättarjaget är nyfiken på vad 

Rune menade och går och sätter 

sig bredvid honom för att prata.      

  x     83-87 

  
Totalt antal 
innehållskomponenter: 2 4 

3 10 1 4 8 

? = elevens innehållskomponent stämmer inte helt överens med den förutbestämda 

 
 
  



 

 
 

Bilaga 11d 
 
Elevernas innehållskomponenter på arbetsbladen. Grupp B Steg 2 (EN) Text 4 (Dvärgen) 

  
Innehållskomponenter Text 4 

(SV) (Dvärgen) 

På B1:s 

arbets-

blad 

I B1:s 

samman-

fattning 

På B2:s 

arbets-

blad 

I B2:s 

samman-

fattning 

På B3:s 

arbets-

blad 

 

I B3:s 

samman-

fattning 

Togs 

upp i 

grupp-

arbetet 

på rad 

nr: 

1 
Boken handlar om en man som 

är dvärg x x x x x 

 

x 
3, I62-
165 

2 

Texten innehåller en noggrann 

beskrivning av hans utseende 

och hans personlighet x x x x x 

 

x 
3, 15, 82, 

85 

3 

Han brottades med en annan 

dvärg, Josafat, som han dödade           

 

  93-110 

4 

Han är alltså både stark och 

farlig eftersom han dödat någon           

 

    

5 
Han är dvärg vid ett hov 

          

 

    

6 
Han är absolut ingen narr 

x? x?   x   

 

x? 145-156 

7 

Han har bestämda åsikter om 

sitt utseende och sin 

personlighet   x       

 

    

8 

Har tycker om sitt herrskap, 

särskilt fursten           

 

    

9 
Fursten är en mäktig man 

          

 

    

10 

Dvärgen beundrar fursten för att 

han är falsk       x? x 

 

x 88, 117 

  

Totalt antal 

innehållskomponenter: 3 4 2 4 3 

 

4 5 
? = elevens innehållskomponent stämmer inte helt överens med den förutbestämda 



 

 
 

Bilaga 12a 
 
Elevernas frågor på arbetsbladen. Grupp A Steg 1 (SV) och grupp B (EN) Text 3 (Äppelblom och ruiner) 

SV Elev Frågor Text 3 Tas upp Besvaras 

Besvaras 

inte EN Elev Frågor Text 3 Tas upp Besvaras 

Besvaras 

inte 

1 A1 Jobar författaren på sjukhuset? x x   1 B1 Var är personen? x x   

2   Vilken slaks sjukdom har Rune? x x    2   Varför är han där?       

3   Varför vill han lägga ägg? x   x 3   Varför är personen förvånad med Rune? x x   

4   Hur gammal är författaren? x   x 4   Are they in prison?   x   

5   Vilket år är det? x x   5   Folken pratar som riddles, not normally x   x 

6*   

Varför var hon arg på att han inte 

lyssnade?  x x   6*   

what (x) talking about two different 

people? x x   

7*   Är det en biograf eller en typ en saga? x x   7   why is she in the psyche ward x x   

8 A2 Väm är författaren. x   x 8 B2 why she's so like obsessed with Rune x x   

9   Varför är dom i sjukhuset? x x   9   Vad har han målat i målningen x   x 

10 A3 Varför ar Marianne där? x x   10   Where does the story take place? x     

11   Varför ville Rune lägga ägg? x   x 11   Vem är det som berättar?       

12*   

jag vill veta vad målningen var, hur 

hon visste att den var Runes x x     B3 B3 skrev inga frågor på arbetsbladet.       

13*   

varför dom var där å vad det är som 

händer x x   12*   what she's doing there x x   

            13*   why is she in the psyche ward x x   

            14*   when is it written x x   
* frågor som inte stod på arbetsbladet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 12b 
 
Elevernas frågor på arbetsbladen. Grupp A Steg 1 (EN) och grupp B Steg 1 (SV) Text 4 (Dvärgen) 

SV Elev Frågor Text 4 Tas upp Besvaras 

Besvaras 

inte EN Elev Frågor Text 4 Tas upp Besvaras 

Besvaras 

inte 

1 A1 When/wher is extract based?       1 B1 Vad handlar sista stycken av x x   

2   

Is there many other dwarves in world of 

text? x x   2   Pratar han om sig själv i sista stycken   x   

3   Who is he talking about at the end x x   3   Varför är "fursten" mycket falsk       

            4*   vad tycker vi att texten handlar om? x x   

4 A2 Vad handlar den om   x   5 B2 

Vem är 'han' i sista stycket? Vem pratar han 

om? x x   

5   Is he a dwarf   x   6   Vad är en dvärg?      

6   Does he have facial deformaties       7   Värför har han skrivit texten? x x   

7*   the whole thing x x               

8 A3 Where is it set? x x   8 B3 är det moderna tider som dvärgen lever i x x   

9   When is it set? x x   9   varför är han inte som andra dvärgerna x x   

10   How tall is '26 tum'? x x               

11   How old is he? x x               
* frågor som inte stod på arbetsbladet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 13 
 
Schema över antal innehållskomponenter på elevernas arbetsblad och i sammanfattningarna Text 3 (Äppelblom 

och ruiner) 

Innehållskomponenter 

Text 3 (SV) (Äppelblom 

och ruiner) 

På 

A1:s 

arbets

-blad 

I A1:s 

samman-

fattning 

På A2:s 

arbets-

blad 

I A2:s 

samman-

fattning 

På A3:s 

arbets-

blad 

I A3:s 

samman-

fattning 

Totalt antal 

innehållskomponenter: 
8 10 5 8 6 11 

Innehållskomponenter 

Text 3 (EN) (Äppelblom 

och ruiner) 

På 

B1:s 

arbets

-blad 

I B1:s 

samman-

fattning 

På B2:s 

arbets-

blad 

I B2:s 

samman-

fattning 

På B3:s 

arbets-

blad 

I B3:s 

samman-

fattning 

Totalt antal 

innehållskomponenter: 
2 4 3 10 1 4 

 

 
Schema över antal innehållskomponenter på elevernas arbetsblad och i sammanfattningarna  

Text 4 (Dvärgen) 

Innehållskomponenter 

Text 4 (EN) (Dvärgen) 

På 

A1:s 

arbets

-blad 

I A1:s 

samman-

fattning 

På A2:s 

arbets-

blad 

I A2:s 

samman-

fattning 

På A3:s 

arbets-

blad 

I A3:s 

samman-

fattning 

Totalt antal 

innehållskomponenter: 
4 6 1 4 5 5 

Innehållskomponenter 

Text 4 (SV) (Dvärgen) 

På 

B1:s 

arbets

-blad 

I B1:s 

samman-

fattning 

På B2:s 

arbets-

blad 

I B2:s 

samman-

fattning 

På B3:s 

arbets-

blad 

I B3:s 

samman-

fattning 

Totalt antal 

innehållskomponenter: 
3 4 2 4 3 4 

 
  



 

 
 

Bilaga 14a 
 
Steg 1 (SV) – Grupp A, Text 3 
 

Frågeformulär Grupp A Text 3 (Äppelblom och ruiner)  

Svarsalternativ mycket lätt lätt lagom svår mycket svår 

Hur svår var texten att förstå?    A3, A1 A2 

Svarsalternativ mycket 

intressant 

intressant lagom ointressant mycket ointressant 

Hur skulle du beskriva texten? A3 A1 A2   

Svarsalternativ väldigt 

mycket 

mycket lagom lite inget alls 

Hur mycket hjälpte det att tala 

om texten med andra? 

 A1, A2 A3   

 
 
 

Steg 2 (EN) – Grupp A, Text 4 
 

Frågeformulär Grupp A Text 4 (Dvärgen)   

Svarsalternativ mycket lätt lätt lagom svår mycket svår 

Hur svår var texten att förstå?    A3, A1 A2 

Svarsalternativ mycket 

intressant 

intressant lagom ointressant mycket ointressant 

Hur skulle du beskriva texten?  A2, A3, A1    

Svarsalternativ väldigt 

mycket 

mycket lagom lite inget alls 

Hur mycket hjälpte det att tala 

om texten med andra? 

A2 A3, A1    

Svarsalternativ mycket 

bättre 

bättre ingen 

skillnad 

sämre mycket sämre 

När det gäller att få en djupare 

förståelse av texten, hur var 

det att prata om texten på 

engelska istället för på 

svenska?  

 A2 A3, A1   

 
  



 

 
 

Bilaga 14b 
 

Steg 1 (SV) – Grupp B, Text 4 
 

Frågeformulär Grupp B Text 4 (Dvärgen)   

Svarsalternativ mycket lätt lätt lagom svår mycket svår 

Hur svår var texten att förstå?    B1, B3 B2 

Svarsalternativ mycket 

intressant 

intressant lagom ointressant mycket ointressant 

Hur skulle du beskriva texten? B2 B1  B3  

Svarsalternativ väldigt 

mycket 

mycket lagom lite inget alls 

Hur mycket hjälpte det att tala 

om texten med andra? 

 B3, B2 B1   

 
 
 

Steg 2 (EN) – Grupp B, Text 3 
 

Frågeformulär Grupp B Text 3 (Äppelblom och ruiner)  
Svarsalternativ mycket lätt lätt lagom svår mycket svår 

Hur svår var texten att förstå?  B3, B1 B2   

Svarsalternativ mycket 

intressant 

intressant lagom ointressant mycket ointressant 

Hur skulle du beskriva texten? B1 B3, B2    

Svarsalternativ väldigt 

mycket 

mycket lagom lite inget alls 

Hur mycket hjälpte det att tala 

om texten med andra? 

B1 B3, B2    

Svarsalternativ mycket 

bättre 

bättre ingen 

skillnad 

sämre mycket sämre 

När det gäller att få en djupare 

förståelse av texten, hur var 

det att prata om texten på 

engelska istället för på 

svenska?  

 B2, B1 B3   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Bilaga 15a 
 
Sammanställning av svåra ord på elevernas arbetsblad och hur de togs upp i gruppsamtalen. Grupp A Äppelblom 

och ruiner (SV) 

  Text 3 (SV) A1 A2 A3 Ord som togs upp 

Ord som inte 

kunde förklaras 

Hur ord 

förklarades 

               

1 avstått x     x x   

2 emellertid x   x x   eh under tiden 

3 fåtölj   x   x   en stol  

4 finlemmad x x   x   

nåt om utsikten/ähm, ja, 

att han, asså kanske 

kläder/att han hade fina 
kläder 

5 föreföll   x   x x   

6 grundlurad x x   x   
hon känner sig 

lurad/gullible 

7 hönsen             

8 knivigt x     x   

det var svårt eller klurigt 

liksom för att det var 
tre/kanske nästan gjorde 

lite ont på (x) 

knivar/knivar eller nåt 
sånt 

9 lifta             

10 oförlåtliga             

11 rike x           

12 snarare x           

13 vårdare   x x x   
nån som tar hand om 

nån  

14 åratal             

15 öknen   x         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 15b 
 
Sammanställning av svåra ord på elevernas arbetsblad och hur de togs upp i gruppsamtalen. Grupp B Äppelblom 

och ruiner (EN) 

 Text 3 (EN) B1 B2 B3 

Ord som togs 

upp 

Ord de inte 

kunde förklara 

Hur ord 

förklarades 

1 avstått             

2 emellertid   x x   x   

3 fåtölj             

4 finlemmad x   x     

I think it’s someone 
who like has a nice 

smile/le, I think  

5 föreföll             

6 grundlurad             

7 hönsen     x       

8 knivigt             

9 lifta x         hitch-hike 

10 oförlåtliga x           

11 rike             

12 snarare             

13 vårdare x         a psychiatric patient  

14 åratal   x         

15 öknen             

17 nykomlingsdumhet x           
 

  



 

 
 

Bilaga 15c 
 
Sammanställning av svåra ord på elevernas arbetsblad och hur de togs upp i gruppsamtalen. Grupp A Dvärgen 

(EN) 

  Text 4 (EN) A1 A2 A3 

Ord som togs 

upp 

Ord de inte 

kunde förklara 

Hur ord 

förklarades 

1 tum       x   

it’s inches/probably 

just over an inch/a 

Swedish 
measurement or 

something  

2 rödaktigt             

3 tinningarna   x   x   his hairline?  

4 ansenliga   x   x x för “sen” is, late 

5 brottningskampen       x   
they organized eeeh 
a figth 

6 anordnades x     x   

it’s just like 

basically, is 

organized/ordna is 
organize  

7 strypte       x   

I don’t know if he 

actually killed him 

or just choked 
him/probably just (x) 

pressed him in the 

fighting 

8 hovet   x   x x 

it’s like the place 
where they are or 

something 

9 dvärgar     x       

10 narrar x x x x   

I think it’s like 
entertainers or 

whatever/jesters 

11 herrskapet       x   
they might be 
important people  

12 somliga x x   x x   

13 omgivning   x   x   
type give in or 

something  

14 fårat   x   x   
wrinkly?/fårat means 
wrinkled 

15 härstammar       x   

eh dwarves come 

from a race/heritage 
like/coming from the 

race 

16 intetsägande   x   x   
he has intent or 
something  

17 fursten x x   x   

is it like a name for 

(2) a leader or 

something/I feel like 
it’s a leader or 

chief/furssst [uttalat 
först-] like the first 

person or like/like 

fiction books with 
like massive leaders 

who are really 

old/like a chieftain 
or a leader 

18 förehavanden   x     x   

19 döljer       x   dölja is like hide  

20 föraktar x           
 

 



 

 
 

Bilaga 15d 
 

Sammanställning av svåra ord på elevernas arbetsblad och hur de togs upp i gruppsamtalen. Grupp B Dvärgen 

(SV) 

  Text 4 (EN) B1 B2 B3 

Ord som togs 

upp 

Ord de inte 

kunde förklara 

Hur ord 

förklarades 

1 tum   x   x   

det är nog en (1) 

dvärg, för det står att 
han är 26 tum lång/en 

gammal, gamla, 

gammal (3) unity 
measurement/det är 

nog ganska kort    

2 rödaktigt     x x   
när håret är rött, 
ginger-  

3 tinningarna             

4 ansenliga x x         

5 brottningskampen   x   x x 

brottningskampen det 

kanske är något 
brottsligt, som dom 

har gjort/ en kampe 

eh/på tyska är a 
struggle typ, 

brottningkampen/crimi

nal struggle? (2) 
SKRATT   

6 anordnades             

7 strypte             

8 hovet x           

9 dvärgar             

10 narrar x x x x x   

11 herrskapet*   x   x x 

kollar ni på Game of 
Thrones?/och ni vet 

man har s- (1) like a 

house, alla som var 
före dig/dina föräldrar 

och deras föräldrar  

12 somliga             

13 omgivning             

14 fårat     x x x   

15 härstammar             

16 intetsägande x x         

17 fursten x x   x   

det är nåt som har 

med herrskap [uttalat 

med rent s-ljud] å 

göra 

18 förehavanden x           

19 döljer            

20 föraktar     x       



 

 
 

Bilaga 16 
 
Text 3: Äppelblom och ruiner (Marianne Ahrne, 1980) (s. 12–13)   

 

Jag hade ett långt samtal med en trevlig, något intellektuell kille som hette Göran, och som 

jag automatiskt tog för en vårdare.  Jag tänkte att en vårdare som han – med humor och 

skärpa och naturlighet – säkerligen hörde till de bästa. Efter en stund berättade han för mig 

om en utflykt till Dalarna med hela avdelningen, där han emellertid haft oturen att gå vilse i 

skogen och under två dagar i följd. – Första dan var inget problem, sa han, eftersom den 

andre var med mig. – Vilken andre? – Det var Jag och Mig, så vi gick hem hand i hand.  Men 

den andra dan var det knivigt, för då var vi tre stycken.  Jag, Mig och Mig Själv, och långt 

borta var vi.  Vi blev tvungna att lifta.  Lyckligtvis var det en lastbil som stannade, så där 

fanns plats för oss alla tre. – Aha, sa jag fånigt och kände mig grundlurad. Än idag är jag inte 

säker på om Göran verkligen upplevt det här äventyret eller om han bara testade min 

nykomlingsdumhet.  Det kunde vara vilket som.  Han var schizofren och knivskarpt 

intelligent.  Han hade varit på sjukhuset i åratal. Men det som grep mig denna första dag – det 

som fick min vanliga verklighet att spricka som Humpty-Dumpty när han ramlade ned från 

sin hylla – var mötet med Rune som kom in på expeditionen och tittade på oss och sa: – Det 

bästa vore naturligtvis att jag började lägga ägg. Han var som Saint-Exupérys* lille prins som 

plötsligt stod där i öknen med klara blå ögon och talade magiska ord.  Han liknade ingen 

annan.  Han var finlemmad och korthårig och blond, och hans rike var inte av denna världen.  

Varför kändes det så tydligt hos honom och inte hos de andra?  Det hade egentligen ingenting 

med hans utseende att göra.  Snarare kanske med hans uttryck.  Som om han verkligen 

avstått.  Som om han gått dit ingen kunnat följa. När man inte svarade på hans ord, stod han 

kvar en stund och väntade, och en av vårdarna lyfte på huvudet som om han först nu lagt 

märke till honom. – Javisst, som hönsen, mumlade han tankspritt och återgick till sina papper. 

Det gjorde mig illa.  Jag tänkte inte då på att vårdaren kanske hört samma sak femtio gånger 

förut och inte längre visste vad han skulle säga.  Jag upplevde det bara som en sårande 

vårdslöshet mot någon som med stort allvar försökte överbringa ett budskap – ett budskap 

som kanske var konklusionen av en lång tankekedja, utarbetad i tystnad.  Att inte lyssna eller 

att bara slänga ett skämt till den som försökte öppna sitt hjärta föreföll mig även därute höra 

till de oförlåtliga grymheterna. Rune böjde på huvudet och gick ut.  Efter en stund följde jag 

efter.  Jag fann honom i en fåtölj i dagrummet, i hörnet under den stora målningen som jag 

plötsligt visste var hans.  Jag satte mig på huk bredvid honom, som en discipel vid mästarens 

fötter.  Jag frågade hur det kom sig att han ville lägga ägg. 
* Saint-Exupérys: Fransk författare som skrev Den lille prinsen 

  



 

 
 

Bilaga 17 
 
Text 4: Dvärgen (Pär Lagerkvist, 1944) (s. 5–6)     

 

Jag är 26 tum lång, välväxt, med de rätta kroppsproportionerna, möjligen är huvudet något 

för stort. Håret är inte svart som andras utan rödaktigt, mycket strävt och mycket tätt, 

bakåtstruket från tinningarna och från den breda fastän inte särskilt höga pannan. Mitt ansikte 

är skägglöst, men annars precis likadant som andra mäns. Ögonbrynen är hopväxta. Mina 

kroppskrafter är ansenliga, särskilt om jag blir retad. När brottningskampen anordnades 

mellan mig och Josafat tvingade jag honom efter tjugo minuters strid ner på rygg och strypte 

honom. Sedan dess är jag ensam dvärg här vid hovet. 

 

De flesta dvärgar är narrar. De ska säga lustigheter och göra konster som kommer 

herrskapet och gästerna att skratta. Jag har aldrig förnedrat mig till något sådant. Ingen har 

ens föreslagit mig det. Redan mitt utseende förbjuder en sådan användning av mig. Min 

uppsyn passar inte ihop med löjeväckande upptåg. Och jag skrattar aldrig. 

Jag är ingen narr. Jag är dvärg och ingenting annat än dvärg. 

Däremot har jag en skarp tunga som möjligen kan vara somliga i min omgivning till 

något nöje. Det är inte detsamma som att vara deras narr. 

 

Jag nämnde att mitt ansikte var precis som alla andra mäns. Detta är inte fullkomligt 

riktigt, för det är mycket fårat, alldeles fullt med rynkor. Jag räknar inte detta som något fel. 

Jag är skapad på det viset och kan inte hjälpa att andra inte är det. Det visar mig just sådan 

jag är, utan både försköning och förfalskning. Kanske är det inte meningen. Men jag vill se ut 

just så. 

Rynkorna gör att jag verkar mycket gammal. Det är jag inte. Men jag har hört sägas att vi 

dvärgar härstammar från en ras som är äldre än den som nu befolkar världen och att vi därför 

är gamla redan när vi föds. Jag vet inte om det är sant, men i så fall skulle vi vara de 

ursprungliga varelserna. Jag har ingenting emot att tillhöra en annan ras än den nuvarande 

och att det syns på mig. 

Jag tycker andras ansikten är fullkomligt intetsägande. 

 

Jag är mycket fäst vid mitt herrskap, särskilt fursten, som är en mäktig och stor man. En 

man med stora planer, och som också vet att sätta dem i verket. Han är en 

handlingsmänniska, fastän han samtidigt är en mycket bildad man som ger sig tid till allt 

möjligt och tycker om att konversera om mycket mellan himmel och jord. Sina egentliga 

förehavanden döljer han genom att tala om något annat. 

Det kan förefalla onödigt att vara så upptagen av allting – om han nu verkligen är det – 

men det måste kanske vara så, måste kanske famna om allt, för att han är furste. Han gör 

intryck av att begripa och behärska hur mycket som helst, eller åtminstone av att vilja göra 

det. Ingen kan förneka att han är en imponerande personlighet. Han är den ende jag mött som 

jag inte föraktar. 

Han är mycket falsk. 

    
 

 


