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Språk- och kunskapsutvecklande smågruppssamtal 

Anna Malmbjer 

Smågruppsarbete erbjuder många möjligheter att använda språket på ett 
varierat och utmanande sätt. I smågruppsarbeten måste elever på egen hand 
organisera sitt arbete. De måste planera och besluta tillsammans. De måste 
också diskutera, resonera, jämföra och sammanfatta för att lösa uppgifter. I 
idealfallet ger alltså smågruppsarbeten många tillfällen till att tala och lyss-
na. Det är därför inte konstigt att smågruppsarbete rekommenderas som 
arbetsform i andraspråksundervisning. Inger Lindberg (2006) resonerar 
exempelvis så här: 

Eftersom undervisningsspråket utgör en svag länk för många flerspråkiga elever 
spelar tillgången till andra typer av mediering en särskilt viktig roll för dessa 
elevers kunskapsutveckling […] Det stöd som eleverna kan få genom samarbete 
med varandra i mindre grupper kring lösningen av olika ämnes- och spark-
relaterade uppgifter kan också spela en viktig roll för mediering av lärande. 
(Lindberg, 2006, s. 72) 

Även Pauline Gibbons argumenterar för smågruppsarbete i sin bok Stärk 
språket Stärk lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och 
med andraspråkselever i klassrummet. Hon skriver: 

Grupparbeten som förbereds noga […] har enligt McGroarty (1993) tre positiva 
effekter på andraspråksinlärningen: 

1. Eleverna får höra språket talas av andra än läraren, variationen och inflödet
blir större.

2. Eleverna interagerar mer med andra och utflödet blir därför också större. De
turas om mer och känner större ansvar för att göra sig förstådda när inte läraren
finns till hands. Det är med andra ord eleverna själva som sköter språkinlär-
ningen.

3. Det eleverna hör och det de lär sig ingår i ett sammanhang. Språket används på
ett meningsfullt sätt i ett bestämt syfte. (Gibbons 2006, s. 39).

Som framgår av citaten förknippas smågruppsarbete med sådant som kam-
ratstöttning, stort och varierat inflöde och utflöde, ansvar och menings-
fullhet. Lärare som vill arbeta språkutvecklande har därmed starkt stöd av 
kända andraspråksforskare för att använda smågruppsarbete i sin under-
visning. Det finns emellertid flera svårigheter med att använda smågrupps-
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samtal i undervisning. Efter att ha studerat smågruppsarbeten i undervis-
ning under flera år konstaterar Neil Mercer och Claire Sams att samtalen 
ofta blir ”uncooperative, off task, inequitable and ultimately unproductive” 
(Mercer & Sams 2006, s. 510). Det är alltså sällan smågruppssamtal fungerar 
som det är tänkt och det finns inget som talar för att smågruppssamtal med 
andraspråkselever skulle fungera bättre. Tvärtom kan man anta att det kan 
vara ännu svårare att få smågruppssamtal att fungera språkutvecklande med 
andraspråksinlärare.  

De svårigheter med smågruppssamtal som Mercer och Sams diskuterar 
bekräftas i de tre studier som presenteras i denna bok. I studierna undersöks 
vad olika former av smågruppsarbete erbjuder för möjligheter till inter-
aktion, dvs. vilken interaktion smågruppsarbete i sig skapar och därmed 
vilka möjligheter till språkutveckling smågruppsarbete kan ge. Det visar sig 
att den interaktion som uppstår i de undersökta smågruppssamtalen i 
mycket hög grad verkar påverkas av undervisningskontexten och elevernas 
individuella tolkningar av uppgiften. Det finns därför inget automatiskt 
samband mellan arbetsform och interaktion och mellan smågruppssamtal 
och språkutveckling. Nedan diskuteras studiernas resultat och vad som 
behövs för att smågruppssamtal i undervisningen ska fungera språk- och 
kunskapsutvecklande för både avancerade andraspråksinlärare, elever med 
svenska som modersmål och elever som nyligen kommit till Sverige.  

Uppgifter och instruktioner 
Eleverna i de inspelade smågruppsamtalen fick uppgifter som gick ut på att 
de tillsammans skulle jämföra NO- eller SO-texter i något avseende. Upp-
gifterna hade introducerats och förberetts av lärarna på olika sätt och ingick 
i en serie undervisningsaktiviteter om textinnehållet. En av lärarna hade 
modellerat en textjämförelse med liknande texter medan den andra hade 
läst och diskuterat innehållet i de två aktuella texterna (se Magnusson i 
denna publikation). Uppgiften och texterna var alltså inte nya för eleverna. 
Eleverna i två av samtalen, Revolutionssamtalet och Amerikasamtalet, 
borde ha varit bekanta med aktiviteten textjämförelser medan eleverna i de 
två andra samtalen, Månen- men främst Rymdensamtalet, borde ha varit 
bekanta med textinnehållet. Alla smågrupper fick också någon form av 
konkret stöd inför samtalen: frågor och en lista respektive en visuell modell, 
ett Venndiagram. 

Eleverna i Månen- och Rymdensamtalen verkar inte ha några problem 
att förstå uppgiften. Däremot förstår inte alla elever i Revolutions- och 
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Amerikasamtalen riktigt vad och hur de förväntas göra. Exempelvis frågar 
eleven K i Revolutionssamtalet alldeles i början av samtalet: ska vi läsa högt 
eller, och eleven LA i Amerikasamtalet frågar: ja, va ska man göra, ska man 
läsa och men, vad är det vi ska göra. Dessa elever förstår alltså inte riktigt 
vad de förväntas göra trots att läraren precis innan dels talat om att detta är 
en uppgift i källkritik där de ska jämföra två texter med hjälp av ett Venn-
diagram, dels gjort en liknande uppgift tillsammans med eleverna.  

Enligt Mercer och Sams (2006) är det sällan som elever har en klar upp-
fattning om vad och hur de förväntas göra i sina smågrupper. Även när 
syftet med uppgiften framgår av lärarens instruktion, t.ex. ”Välj ut den bästa 
lösningen!”, vet elever oftast inte hur de bör gå till väga för att ”välja” och 
hur de avgör vad som är ”den bästa lösningen”. Eleverna i vårt material är 
på så sätt representativa för elever i allmänhet.  

Elevernas problem att förstå uppgiften kan hänga samman med lärarens 
instruktion. Enligt Roger Säljö, Eva Riesbeck och Jan Wyndhamn (2001) 
kan instruktioner grovt indelas i två olika typer. Den ena typen av instruk-
tioner, göra-instruktioner, innebär att elever instrueras att ägna sig åt en 
konkret aktivitet som att rita räkna, skriva, läsa eller något liknande. 
Instruktionen syftar till att få elever att göra något. Den andra typen av in-
struktion, tänka-instruktioner, innebär att elever instrueras att ägna sig åt 
en mental aktivitet som att beskriva, resonera, redogöra för, jämföra, för-
klara och diskutera. I Rymdensamtalet instrueras eleverna att först läsa frå-
gorna för varandra, diskutera fram ett svar som de sedan ska skriva ner (se 
Magnusson i denna publikation). Lärarens instruktion inför Revolutions- 
och Amerikasamtalen är att göra en likadan jämförelse mellan två texter 
som eleverna just gjort tillsammans i helklass. I Rymdensamtalet är alltså 
lärarens instruktion mer specifik och strukturerad, och inriktad mot både 
en konkret och mental aktivitet medan instruktionen inför Revolu-tions- 
och Amerikasamtalen är inriktad mot enbart en mental aktivitet.  

De elever som inte riktigt förstår vad de ska göra i smågrupperna i citaten 
ovan tycks vara inriktade på en konkret aktivitet, att läsa och läsa högt. 
Forskning har visat att det är normalt att elever utgår ifrån att de ska utföra en 
konkret aktivitet som ska bedömas såvida de inte övertygas om något annat 
(Malmbjer 2007). Det beror troligtvis på att elever i många fall är inskolade i 
en göra-praktik. De har många gånger under sin skoltid fått höra saker som 
”du måste göra klart uppgifterna” eller ”du har jobbat på bra idag”. När de får 
nya uppgifter utgår de från sina erfarenheter. De antar att de, om inget annat 
sägs, ska göra som de brukar och så som brukar löna sig.  
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Att eleven K i Revolutionssamtalet är inriktad på att genomföra en kon-
kret aktivitet framgår ännu tydligare lite senare i samtalet då K frågar 
läraren: va va ska man göra, och läraren svarar börja med att göra klart cirk-
larna, dvs. Venndiagrammet, varpå K direkt sätter igång att rita cirklar. Det 
här är en instruktion K förstår. Lärarens instruktion till K kan ses som en 
anpassning till elevens förståelsenivå eller som ett första steg i en lotsning av 
eleven genom uppgiften, dvs. läraren leder eleven genom uppgiften på ett 
sådant sätt att eleven klarar av den men utan att egentligen förstå.  

Typen av instruktion och hur elever tolkar en instruktion har visat sig 
påverka interaktionen i smågruppssamtal. I en studie om smågruppsarbete i 
matematik fann Säljö, Riesbeck och Wyndham (2001) att göra-instruk-
tioner leder till att elevers samtal blir fåordigt och inriktat på själva 
görandet. Samtalen blir också vardagliga. Tänka-instruktioner leder istället 
till att elever börjar pröva och resonera vilket i sin tur leder till ett behov av 
ett mer precist skolspråk. Revolutions- och Amerikasamtalen som är både 
vardagliga och fåordiga kan ses som mycket tydliga exempel på det. 
Eleverna fokuserar på ritandet, läsandet och skrivandet i cirklarna, och 
deras samtal ackompanjerar görandet. Uppgiften, trots lärarens tänka-in-
struktion, omtolkas till en göra-uppgift av eleverna. Det kan bero på flera 
saker naturligtvis, men utifrån vad Säljö m.fl. visar, spelar förmodligen tidi-
gare skolerfarenheter roll. Eller så var uppgiften för svår eller för oklar för 
dessa elever. Den kombinerade göra-tänka-uppgiften som eleverna i Rym-
densamtalet får leder till ett mer utvecklande smågruppssamtal där eleverna 
diskuterar varandras idéer och motiverar sina förslag.  

En av eleverna i Rymdensamtalet är nyanländ medan alla elever i Revo-
lutions- och Amerikasamtalen har gått hela eller större delen av sin skol-
gång i Sverige. Det verkar alltså inte vara elevernas språkbehärskning som 
bestämmer interaktionen i smågruppssamtalen utan hur uppgiften formu-
leras och tolkas. Om man som lärare vill att elever t.ex. ska jämföra texter i 
smågrupper och verkligen samtala måste därför alla lärarens instruktioner 
och reaktioner tydligt indikera att eleverna förväntas ägna sig åt en mental 
och språklig aktivitet.  

Att elever är mycket lyhörda för sina lärares instruktioner och agerande 
har flera studier visat. Paul Black och Dylan Williams (1998) har exempelvis 
i sin välkända metastudie av tidigare forskning om skolarbete visat att den 
faktor som har störst inflytande på hur elever arbetar både enskilt och i 
grupp är lärarens reaktioner och återkoppling. Lärares instruktioner både 
före och under smågruppsarbete har därför en avgörande betydelse för hur 
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pass stort och varierat det språkliga inflödet och utflödet blir i smågrupps-
samtalen.  

Vardagliga samtal  
I de undersökta smågruppssamtalen finns en stark tendens att följa normer 
för vardagliga samtal. Eleverna använder exempelvis bara den mängd 
information som behövs för att lösa den gemensamma uppgiften så snabbt 
och smidigt som möjligt. Eleverna utnyttjar också den gemensamma kon-
texten, använder deiktiska uttryck och gester och de söker hela tiden sam-
förstånd. Det är normalt i vardagliga samtal eftersom syftet i sådana samtal 
primärt är att stärka deltagarnas sociala relationer och identiteter (Drew & 
Heritage 1992:25). 

Eleverna använder alltså ett vardagligt samtalsformat för att lösa de upp-
gifter de får i smågrupperna. De utnyttjar de normer, tekniker och strategier 
de sannolikt har mest erfarenhet av, dvs. vardagssamtalens. De använder 
även till allra största delen ett vardagligt språkbruk. Som Säljös m.fl. studie 
ovan visat leder också göra-instruktioner, liksom tolkningar av instruk-
tioner som göra-instruktioner, till fåordiga smågruppssamtal och ett var-
dagligt språk.  

Ingenting tyder på att eleverna känner till något annat samtalsformat för 
smågruppssamtal eller något annat språkligt register. Än mindre lär de ha 
reflekterat över vilket samtalsformat eller språkligt register som är bäst 
lämpat att använda i smågruppssamtalen. Troligtvis har inte deras lärare 
heller gjort det. Som tidigare forskning visat används oftast vardagsspråk i 
svenska klassrum och många svenska lärare använder medvetet ett var-
dagligt språk i undervisningen för att nå eleverna och underlätta för t.ex. 
andraspråksinlärare (se Malmbjer i denna publikation). Det kan tolkas som 
att svenska lärares primära fokus är att stärka sina sociala relationer med 
eleverna. Att utveckla elevernas kunskaper och ämnesspråk blir därmed 
sekundärt.  

Vardagliga samtal har naturligtvis en språkutvecklande potential när det 
gäller att tillägna sig grundläggande samtalsfärdigheter och vardaglig ordför-
ståelse men deras skolspråkliga- och kunskapsrelaterade utvecklingspotential 
är begränsad. Eunice Fisher (1996) menar att smågruppsamtal i undervis-
ningen måste skilja sig från vardagliga samtal för att leda till lärande och 
utveckling. De måste fokusera tillägnande och utforskande av ett ämnes-
innehåll. Hon diskuterar detta i en artikel utifrån det faktum att syftet med 
smågruppsamtal i undervisningen är ett helt annat än vid vardagliga samtal. 
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Särskilt betonar hon att deltagare i smågruppsamtal måste hålla sig till ämnet, 
ifrågasätta varandra, ta sig tid att reda ut missförstånd och att argumentera 
sakligt för olika lösningar och förslag. Deltagare måste också använda ämnes-
specifika begrepp för att samtalet ska bli tillräckligt precist och för att inne-
hållet ska perspektiviseras på ett för ämnet relevant sätt. Fisher menar att alla 
deltagare i ett smågruppsamtal måste vara medvetna om att smågruppssamtal 
i undervisningen alltid har ett bestämt syfte som är kopplat till lärande av ett 
ämnesstoff för att samtalen ska fungera som det är tänkt.  

Att få elever att inse skillnaden mellan olika typer av samtal och att förstå 
betydelsen av olika samtalsformat och ämnesspråk kan vara svårt. Ännu 
svårare lär det vara att få elever att faktiskt byta samtalsformat och språkligt 
register i sina smågruppssamtal. Forskning har nämligen visat att elever i 
motsvarande högstadiet prioriterar den sociala samvaron i smågrupperna 
före skoluppgifter (t.ex. Furrer 2010). Särskilt gäller det pojkar medan flick-
or generellt sett har lättare att integrera vänskap och skolarbete (Kutnick & 
Kington 2005). Även om elever alltså både vet att de bör använda ett visst 
samtalsformat och ämnesspråk i sina smågruppssamtal och behärskar den 
typen av samtal kanske de inte vill byta samtalsformat och språkligt register 
om de anser att deras sociala relationer i gruppen är viktigast.  

Kamratstöttning och läraren som förebild 
Enligt Gibbons (ovan) känner elever större ansvar för att göra sig förstådda 
när inte läraren finns till hands. Det stämmer inte med det vi funnit i res-
pektive delstudie. Eleverna hjälper inte varandra med språket. Tvärtom är 
det läraren som hjälper eleverna att reda ut språkliga problem.  

I Kahlins studie deltar en lärare vid ett av samtalen och läraren använder 
elevernas svårigheter att uttala ord som ledtrådar till att något behöver redas 
ut och till vilka ord och vad som skapar problem för eleverna. Det är alltså 
lärarens lyhördhet för vad som behöver utvecklas och förklaras som i hög 
grad bestämmer om eleverna får hjälp att reda ut språkliga missförstånd och 
oklarheter.  

Att eleverna inte rättar varandra eller påtalar oklarheter och missför-
stånd beror troligtvis på de vardagliga samtalsnormer de orienterar sig 
emot. I vardagliga samtal undviks eller tonas sådant ner som kan upplevas 
som ansiktshotande och att rätta eller ifrågasätta någon brukar ses som 
mycket ansiktshotande. Att det är läraren som griper in, rättar och reder ut 
vid missförstånd och oklarheter i våra inspelningar beror troligtvis på att 
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läraren som deltar i ett av smågruppssamtalen orienterar sig mot sin insti-
tutionella roll och uppgift som lärare.  

Även elever kan positionera sig som lärare i ett smågruppsarbete genom 
att just rätta och tillrättavisa sina klasskamrater, s.k. subteaching. Svensk 
forskning om smågruppsarbeten på högstadiet av Michael Tholander och 
Karin Aronsson (2003) har visat att åtminstone en elev i varje smågrupp 
brukar ta lärarrollen. Andra elever kan istället ta typiska elevroller och börja 
positionera en klasskamrat som lärare genom att t.ex. be om hjälp, utmana, 
göra motstånd osv. Det är alltså vanligt att traditionella och schablon-
mässiga lärar- och elevroller reproduceras i smågruppssamtal.  

Även en mer dialogisk och samarbetsinriktad lärarroll kan emellertid 
också reproduceras i smågruppssamtal. När eleverna i Rymdensamtalet 
arbetar självständig och stöter på språkliga utmaningar gör de på samma 
sätt som deras lärare gjort tidigare när det uppstår problem i interaktionen 
(se Kahlin i denna publikation). Eleverna tar efter lärarens sätt att samtala, 
reda ut osv. i sina smågruppssamtal.  

Utifrån vårt resultat kan man som lärare alltså inte räkna med att elever 
spontant stöttar varandra vid språkliga problem eller reder ut oklarheter 
tillsammans när de arbetar i smågrupper. Det strider mot de vardagliga 
språknormer som elever brukar orientera sig mot. Däremot kan man utgå 
ifrån att smågruppssamtalen speglar lärarens eget sätt att samtala med elev-
erna. Så som läraren interagerar och resonerar i undervisningen, kommer 
troligtvis även eleverna interagera och resonera i sina smågrupper. Det kan 
lärare utnyttja och modellera hur elever bör samtala i sina smågrupper. 
Rupert Wegerif formulerar det så här: 

In all our studies we have found that the role of the teacher is crucial. To effect-
tively teach the ground rules of explorative reason each teacher has to change 
their own way of talking with pupils so as to model and encourage questioning 
and reasoning. (2001:127) 

I både Kahlins och Malmbjers studier visar sig elever emellertid rätta både 
sig själva och sina klasskamraters uttal vid högläsning. Vid högläsning verk-
ar alltså andra språkliga normer gälla för elevernas samtal. Normen tycks 
vara att högläsning innebär en korrekt avkodning och att det därför både är 
naturligt och önskvärt att rätta varandra så uttalet blir korrekt. Detta visar 
hur känsliga eleverna är för den aktuella aktiviteten och hur snabbt och 
omedvetet de byter normer för sitt språkliga beteende. Språknormer är, som 
Garfinkel (1967:76) kallar dem, ”common sense knowledge” och denna 
kunskap är för givet tagen och omedveten. Det visar också att även andra-
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språksinlärare, ibland med mycket begränsad behärskning i svenska som de 
nyanlända eleverna i Rymden- och Månensamtalen, mycket snabbt tillägnar 
sig den svenska skolans språknormer.  

Innehållsfokuserade samtal 
Gibbons hävdar att smågruppsarbete leder till att det eleverna hör och det 
de lär sig ingår i ett sammanhang och att ”Språket används på ett menings-
fullt sätt i ett bestämt syfte.” (Gibbons 2006, s. 39). Man kan undra vilken 
typ av undervisning det är som Gibbons ställer smågruppsarbete mot som 
är kontextlös, tanklös och meningslös. Kanske är det en isolerad färdighets-
träning av t.ex. uttal som avses men även en sådan undervisning kan natur-
ligtvis ha ett tydligt syfte och uppfattas som meningsfull av elever.  

Uppgiften som eleverna fick i smågruppssamtalen var att jämföra två 
texter i något avseende. Någon isolerad färdighetsträning var det alltså inte 
fråga om. Månen- och Rymdensamtalen i förberedelseklassen innehåller 
både samtal om form (t.ex. uttal och morfologi) och samtal om innehåll 
(t.ex. begrepp). Samtalen om innehållet, särskilt i Rymdensamtalet, visar sig 
leda till friare och mer utvecklande resonemang och också till fler språkliga 
utmaningar att hantera tillsammans än de organisations- och språkfokuse-
rade samtalen (se Magnusson och Kahlin i denna publikation). Det stäm-
mer bra med tidigare forskning. 

I exempelvis en studie av läsförståelse och textsamtal har Margaret 
McKeown m.fl. (2009) visat att samtal med innehållsfokus genererar längre 
elevyttranden jämfört med andra typer av samtalsfokus, upp till tre gånger 
så långa. Eleverna blir också mer inriktade på att tillsammans förstå text-
innehållet. Författarna refererar till andra studier som visat samma sak. Ju 
mer innehållsfokuserade samtalen blir, desto längre blir elevyttrandena. 
Studiens syfte är egentligen att jämföra olika typer av läsförståelseunder-
visning men resultatet är intressant även när det gäller smågruppsarbetens 
språkutvecklande potential eftersom textsamtal under och efter läsningen 
analyseras.  

McKeown m.fl. (2009) menar att de längre elevyttrandena i innehållsfo-
kuserade samtal troligtvis har två orsaker. Samtal och frågor som fokuserar 
flera olika aspekter i snabb takt gör elever splittrade och deras förmåga att 
skapa en helhetsbild av innehållet försämras. Det handlar om kognitiv över-
belastning. Elever i allmänhet, och kanske särskilt andraspråkinlärare, 
klarar därför inte snabba fokusskiften och tystnar. Den andra orsaken är 
meningsfullhet. Författarna menar att alla läsare strävar efter att förstå och 
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skapa en meningsfull helhet av innehållet i de texter de möter. Att själv eller 
tillsammans med andra fokusera på att tolka och förstå ett innehåll är där-
för det mest naturliga och meningsfulla i ett textsamtal. Att diskutera ett 
textinnehåll i grupp gör också att svagare läsare får hjälp av andra elever att 
både förstå innehållet och att lära sig tolka. 

Enligt författarna är en förutsättning för innehållsfokuserade små-
gruppssamtal att eleverna får öppna frågor och att de uppmanas att bygga 
vidare på och göra egna tolkningar av textinnehållet. I Rymdensamtalet får 
eleverna göra just det. Två av frågorna är dessa: 

− Hur kommer det sig att det finns liv på Tellus, Jorden, men inte på
de andra planeterna i solsystemet?

− Vårt solsystem och vår galax Vintergatan är en liten del av univer-
sum. Många forskare är överens om att universum är oändligt. Vad
betyder ordet “oändligt”? Diskutera vad begreppet oändligt inne-
bär, alltså hur tänker du kring något som är “oändligt”? Finns det
något utöver universum som är “oändligt”? Kan någonting över-
huvudtaget vara oändligt?

Dessa frågor leder till de mest utvecklade resonemangen och de längsta 
elevyttrandena i vårt material och de äger rum i förberedelseklasser (se 
Magnusson i denna publikation). Frågorna inbjuder eleverna att förklara, 
definiera, exemplifiera, jämföra, relatera och värdera. Förutom att frågorna 
alltså genererar långa elevyttranden leder de även till att eleverna bearbetar 
ämnesinnehållet och ägnar sig åt typiska skolspråkliga aktiviteter som att 
t.ex. definiera och förklara (se Malmbjer i denna publikation). Rymdensam-
talet blir därför både språk- och kunskapsutvecklande.

Språkutvecklande strategier och samtalsklimat 
Som konstaterats inledningsvis finns inget automatiskt samband mellan 
arbetsform och interaktion och mellan smågruppssamtal och språkutveck-
ling. Däremot finns det som torde ha framgått ett tydligt samband mellan 
t.ex. typen av instruktioner och frågor och interaktionen i smågruppsamtalen.
Det är därför mer korrekt och fruktbart att tala om språkutvecklande stra-
tegier istället för om t.ex. språkutvecklande arbetssätt eller om språkutveck-
lande undervisning. De språkutvecklande strategierna kan förstås som målin-
riktade tekniker som lärare kan använda, endera var för sig eller i kombina-
tion, för att utveckla sina elevers språk. De kan också användas i alla typer av
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arbetssätt och undervisning. Exempel på språkutvecklande strategier är att ge 
tänka-instruktioner och att ställa innehållsfokuserade frågor.  

Att jag föredrar att tala om språkutvecklande strategier istället för om 
arbetssätt eller arbetsform är att begreppet strategi implicerar en process 
med ett bestämt syfte. Begrepp som arbetsform leder i regel bara tankarna 
till hur klassens arbete ska organiseras, dvs. vem som ska göra vad när och 
med vem, inte till frågor om varför och hur som begreppet strategi gör. 
Strategierna kan också enkelt indelas efter sitt syfte. 

Det finns åtminstone tre olika typer av språkutvecklande strategier. 
Språkstödjande strategier syftar till att underlätta interaktion och språkför-
ståelse.1 Det kan handla om att tala långsamt, artikulera väl, ha ett tydligt 
kroppsspråk, ha ögonkontakt, upprepa nyckelord och att använda färdiga 
meningsinledare, visuella stöd som bilder och foton, grafiska stöd som t.ex. 
Venndiagram och andra konkreta stöd som papper med frågor och listor 
med stödord m.m. Till de språkstödjande strategierna hör också att som 
lärare skapa ett tydligt innehållsligt och socialt sammanhang liksom in-
arbetade rutiner. En elev med begränsad språkbehärskning kan snabbt lära 
sig klassens rutiner, t.ex. hur man går in i klassrummet eller vad man gör 
om man är färdig med en uppgift och på så sätt delta adekvat i klassens 
arbete. En nyanländ elev kan följa och t.o.m. bidra till ett samtal om inne-
hållet framgår klart, om det finns tydliga regler för hur man tar/får ordet 
och om det finns listor med ord och meningsinledare eleven kan upprepa 
och bygga på som Hej, jag heter … och På helgerna tycker jag om att… 

Språkstöttande strategier kan också handla om att exempelvis stödteckna 
för att lyfta fram nyckelord. De språkstödjande strategierna kan alltså 
användas i alla situationer när man vill underlätta språkförståelsen och 
samtalsdeltagandet för någon. Det behöver inte handla om bristande språk-
behärskning hos andraspråksinlärare.2 

En annan typ av språkutvecklande strategier är språkstimulerande strate-
gier som syftar till att stimulera talproduktionen, dvs. utflödet. Som visats 
ovan genererade öppna innehållsfrågor längre elevyttranden. Att ställa öp-
pna innehållsfrågor i undervisningen som också inbjuder eleverna att själva 
tolka är alltså en språkstimulerande strategi. Andra strategier att få någon 

— 
1 Jim Cummins (2017: 60–61) använder begreppet språkstöttande strategier men i en 
mycket bredare betydelse än vad jag gör här. Troligtvis är det en översättning av det 
engelska ”scaffolding”. 
2 Begreppet språkstöttande strategier används ibland när det handlar om barn med exem-
pelvis nedsatt hörsel, språkstörningar eller intellektuell funktionsnedsättning. Däremot har 
jag inte sett/hört det användas i samband med andraspråksundervisning. 
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att börja tala är naturligtvis att själv lyssna, vänta och visa intresse för det 
samtalspartnern säger. Ytterligare en språkstimulerande strategi är att ställa 
”Jag-undrar-frågor” och att ställa frågor om sådant som man vet samtals-
partnern har kunskap om, intresse eller erfarenhet av. 

Den sista typen av strategier är de jag valt att kalla Språk- och kunskaps-
utvecklande strategier Det är sådana strategier som både syftar till ämnes-
kunskap och till utveckling av det språk som uttrycker denna kunskap, Det 
handlar alltså inte om språkutveckling generellt utan om strategier som 
både leder till ämnesförståelse och till en förmåga att förstå och själv an-
vända ett ämnesspråk för att uttrycka denna förståelse (se Malmbjer i denna 
publikation). Exempel på språk- och kunskapsutvecklande strategier är att 
be någon beskriva, förklara, definiera och analysera ett ämnesinnehåll. 
Detta kan exempelvis vara ett begrepp, en figur eller en tabell. Det kan också 
handla om att be en elev ge sin tolkning av ett textinnehåll, att jämföra och 
värdera argument, att ge konkreta exempel på något, att välja ut de orsaker 
eller konsekvenser man anser är de mest betydelsefulla (för oss idag, för 
händelseutvecklingen, för miljön osv.) att förklara ett innehåll för en klass-
kamrat som varit frånvarande osv. Alla dessa uppgifter är tänka-uppgifter, 
dvs. sådana uppgifter som har visat sig leda till att elever börjar diskutera 
och resonera och till ett behov av ett nyanserat ämnesspråk.  

En annan språk- och kunskapsutvecklande strategi är att göra demon-
strationer. Det kan vara elever som får i uppgift att visa och beskriva något 
för sina klasskamrater med hjälp av ämnesspråk, t.ex. en bild eller figur, 
eller lärare som visar hur man exempelvis genomför ett experiment och 
samtidigt beskriver och förklarar vad som händer. Denna strategi är också 
språkstödjande eftersom eleverna både får se och höra. Andra strategier, 
som att ställa öppna innehållsfrågor, kan vara både språkstimulerande och 
språk- och kunskapsutvecklande.  

Språkutvecklande strategier leder inte automatiskt till språk- och kun-
skapsutvecklande smågruppssamtal. Flera villkor måste också vara upp-
fyllda. Dessa villkor kan sägas vara avgörande för hur elever hanterar och 
lyckas med sina smågruppssamtal och smågruppsarbeten.  

Det första villkoret gäller samtals- och arbetsklimatet i klassen. Lyn Dawes 
(2010) menar att samtals- och arbetsklimatet i klassen måste vara utforsk-
ande, dialogiskt, tryggt och öppet för att språk- och kunskapsutvecklande 
samtal ska kunna föras. Lärares eget sätt att interagera på och lärares förvänt-
ningar på eleverna har här en avgörande betydelse (se Wegerif 2001 ovan). 
Som framgått ovan speglar elevernas sätt att samtala med varandra i små-
grupperna lärarens sätt att samtala med eleverna. Lärare måste ha en dia-
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logisk och utforskande samtalsstil. Dessutom måste lärare aktivt använda äm-
nesspråk i undervisningen om man vill att eleverna ska göra det. Det betyder 
att lärare måste vara språkliga förebilder. För elever som talar ett annat språk i 
hemmet och på fritiden är detta särskilt viktigt. Läraren kan vara den enda 
vuxna språkliga förebilden eleverna har på undervisningsspråket.  

Det andra villkoret som måste vara uppfyllt är att elever har förståelse för 
undervisningskontexten. Förstår de inte vad undervisningen går ut på kan 
de inte handla ändamålsenligt. De måste t.ex. förstå att smågruppssamtal i 
undervisningen är en form av arbetssamtal med andra normer än vardags-
samtalens. Enligt Neil Mercer (2002) är det en kärnuppgift för skolan att 
göra elever medvetna om och förtrogna med olika språkliga register, både 
skolans och offentligenhetens, både som elev och som medborgare. Det är 
naturligtvis särskilt viktigt när det gäller elever med annan kulturell och 
social bakgrund. 

Det tredje villkoret för att smågruppssamtal ska bli språk- och kunskaps-
utvecklande är att elever vet hur man samtalar i grupp. Lärare antar ofta att 
elever redan kan det men så är sällan fallet, oavsett om det gäller avancerade 
andraspråksinlärare, nyanlända eller elever med svenska som modersmål. 
För att smågruppssamtal ska ha förutsättningar att fungera måste alla elever 
ha tillägnat sig ett arbetsspråk för att planera och organisera sina samtal och 
sitt arbete. Lärare kan därför behöva modellera arbetsspråket och undervisa 
i samtals- och samarbetsstrategier. Det finns flera program utvecklade för 
samarbets- och samtalsträning med elever som lärare kan använda men det 
kan ta lång tid för elever att lära sig, upp till ett år enligt forskning (se t.ex. 
Kutnick & Berdondini 2009).3  

För att få smågruppssamtal att fungera språk- och kunskapsutvecklande 
krävs alltså ofta förändringar av både lärares språkbruk och samtalsstil och 
elevers inställning till och förståelse för undervisningen. Det innebär för-
ändringar av lärar- och elevroller och av traditioner, prioriteringar och 
maktrelationer. Sådana förändringar kan möta stort motstånd men är nöd-
vändiga om vi vill att alla elever ska få förutsättningar att lyckas i skolan.  

— 
3 Flera olika program för att utveckla elevers kommunikativa kompetens och samarbets-
kompetens har utvecklats (se t.ex. Dawes 2010; Littleton & Howe 2010; Littleton & Mercer 
2013). Andra program fokuserar på att utveckla klassers samtalsklimat (t.ex. Kutnick & 
Blatchford 2014). 
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Slutord 
Ett övergripande syfte med den här boken är att bidra till en mer nyanserad 
och balanserad diskussion om hur smågruppsarbete kan organiseras för att 
bli språkutvecklande på mest effektiva vis. Att använda begreppet språk-
utvecklande strategier i stället för språkutvecklande arbetssätt är ett sätt att 
nyansera diskussionen. Ett annat är att diskutera vilket språk det är eleverna 
faktiskt behöver utveckla för att lyckas i olika skolämnen på olika nivåer i 
skolsystemet.  
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