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Abstract: Språkanvändning genomsyrar skolans verksamhet. Det finns forskning på lärares 

och gymnasieelevers syn på språkanvändning i skolan men de yngre elevernas 

perspektiv saknas. Här vill vi bidra till forskning genom syftet: att undersöka elevers 

perspektiv på språkanvändning samt betydelsen av språk i en skolkontext. Detta 

leder oss till studiens forskningsfråga: Hur samtalar elever i grundskolans tidigare 

år om språkanvändning i skolan?  
För att ta reda på detta har vi utfört sex fokusgruppssamtal med totalt 24 elever, på 

två skolor. Analysarbetet är inspirerat av en kvalitativ innehållsanalys som även är 

präglat av det sociokulturella perspektivet, där dialog och samspel har betydelse. 

Resultatet visar att eleverna anser att språk är det man talar och att det finns 

variationer i människors språkliga uttal. Variationerna beror, enligt eleverna, på 

dialekter och olika lands språk. Eleverna anser att språkanvändning är viktigt för att 

kunna delta i olika sociala sammanhang. De svårigheter eleverna lyfter angående 

språkanvändning är möten med andra då ett gemensamt språk saknas. Resultatet 

visar däremot att eleverna vänder dessa svårigheter till möjligheter då de anser att 

deras utbildning och utveckling gagnas av olikheter samt genom att få lära av 

varandra. Lärare kan genom att ta del av denna studie, få insikt i elevers positiva syn 

på språk och språkanvändning samt människors olikheter. Vår förhoppning är att 

lärare kan ta del av denna studie och planera sin undervisning så att fler språk 

integreras. För framtida forskning hade vi gärna sett undersökningar om 

undervisning där elever stöttar varandra i språkutveckling genom språkanvändning. 
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Förord 
Att skriva ett examensarbete som studenter på grundskolelärarprogrammet F-3, på högskolan 

i Halmstad har varit en intensiv men lärorik process. Vi är glada över att vi under detta 

examensarbete haft varandra som tillgång då vi gemensamt producerat och bearbetat text i 

med och motgångar. Vi har under detta examensarbete producerat och bearbetat empirin 

tillsammans, de gånger vi har delat upp arbetet är då vi gjort intervjuer på olika håll samt 

transkribering av insamlad empiri. Det har varit en tuff men otroligt givande tid som vi sent 

kommer glömma.   

Vi vill tacka alla som på ett eller annat sätt bidragit till denna studie. De två skolorna och 

lärare som öppnade sina klassrum för oss och framförallt ett stort tack till de elever som 

deltog i våra fokusgruppssamtal och som på många sätt hjälpt oss i vår utveckling till blivande 

lärare. Vi vill även uttrycka vår tacksamhet till våra engagerade handledare Viktor Aldrin och 

Tina Kullenberg som med glädje stöttat och uppmuntrat oss i vår skrivprocess. Slutligen vill 

vi tacka familj och vänner för uppmuntring och stöd under utbildningens gång.  

 

Halmstad, maj 2015.  
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Introduktion 
Intresset för språkanvändning har alltid varit något som kommit naturligt för oss. Vi finner 

stor glädje i att kommunicera och gör det gärna med kända och okända, på gott och ont. Språk 

ligger till grund för att vi valde att bli lärare samt för att inspirera och engagera de elever vi 

möter i skolan. Efter tre år på lärarutbildningen i Halmstad valde vi därför att ta del av 

forskning som berörde elever med svenska som andraspråk för att skriva vår litteraturstudie 

våren 2014. Med avstamp i litteraturstudien har vårt intresse för språkanvändning i skolan 

fortsatt växa och vi har därför i denna studie valt att fokusera på hur elever samtalar om 

språkanvändning i skolan, utan att specificera deras bakgrund. Under vår tid på 

lärarutbildningen har vi känt en saknad av att få in elevernas perspektiv på undervisning i 

skolan. De röster som hörs på lärarutbildningen kommer till stor del från lärare och forskare, 

vilket är av stor vikt då vi ska basera vår undervisning på vetenskaplig grund. Denna grund är 

vi otroligt tacksamma för att ha fått ta del av, då den är betydelsefull och användbar i vårt 

kommande yrke. Forskning kring språkanvändning i skolan är svår att hitta och vi har därför 

tvingats begränsa oss till forskning gjorda på lärares och gymnasieelevers syn på 

språkanvändning i skolan. Däremot anser vi att elevernas röster bör höras, då det är deras 

arbetsplats lika mycket som vår samt för att skapa en demokratisk skola. Vi var inför denna 

studie nyfikna på om yngre elever har liknande syn kring språkanvändning på olika skolor. 

Bakgrund 
För att få en tydligare bild av varför språkanvändning och samtal är ett betydelsefullt inslag i 

skolan beskriver följande kapitel ett flertal forskningsanknutna argument för detta. Vi har 

även tagit del av en studie om elevers och lärares tankar om språk på gymnasiet som avslutar 

detta kapitel.  

 

Att kunna samtala, lyssna och vara delaktig i en dialog är en nödvändighet och en självklarhet 

i dagens samhälle (Lindberg, 2005). Enligt Lindberg bygger vi upp våra nära och livsviktiga 

relationer med hjälp av dialoger, både privat och professionellt. Det är även genom samtalen 

vi finner vår tillhörighet till likasinnade samt konstruerar vår egen identitet (ibid.). Genom att 

samtala kan vi lära känna andra människor och genom att fortsätta kommunicera kan man 

stärka och vårda sina relationer till andra (Lindberg, 2005). Det Lindberg menar, går i linje 

med det sociokulturella perspektivet, som innebär att vi människor lär känna både oss själva 

och andra genom kommunikation och social interaktion (Tappan, 1997; Vygotskij, 2001).  

 

Samtal bygger mer än någon annan språklig aktivitet på interaktion och samspel människor 

emellan samt är det vanligaste sätt vi använder språket på (Lindberg, 2005). Kommunikation 

är också på många sätt grunden och förutsättningen för vår socialisation och delaktighet i det 

sociala livet. Det är även en viktig kunskapskälla som ger oss möjlighet att utvecklas i kontakt 

med andra människor och relationer samt att vi genom samtal bearbetar och stärker våra 

tidigare erfarenheter (Lindberg, 2005; Svensson, 2009).  

 

År 2013 var det enligt statistiska centralbyrån (SCB, 2014) nästan 116 000 människor som 

invandrade till Sverige medan det var cirka 50 000 människor som utvandrade. Statistiska 

centralbyrån informerar även om att vart femte barn i Sverige har två utrikesfödda föräldrar 

alternativt är födda i ett annat land. Att fler och fler människor av olika anledningar flyttar till 

Sverige betyder att språkanvändningen utvecklas både inom och utanför landets gränser. I 

skolan, undervisningen och i lärande är språk och samtal ett grundläggande element som 

lärare bör uppmuntra alla elever till (Dysthe, 1996). Språkanvändning är någonting som lärare 
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inte kan välja att avstå ifrån, men däremot kan lärare välja när och hur eleverna ska samtala i 

och om olika ämnen samt hur mycket tid som ska användas. Dysthe (1996) menar att i 

språkundervisning är lärarens viktigaste uppgift att underlätta lärandet, främst genom att ge 

eleverna möjlighet att kommunicera samt ge dem verktyg för att använda olika typer av 

kommunikation. Vi ser språket som det främsta redskapet för lärande, uttryck av känslor och 

sociala interaktioner i skolan och lärare bör ge elever möjlighet att utveckla detta i alla ämnen. 

Därför ser vi lärarens roll som att vägleda och uppmuntra eleverna till att själva aktivt 

utforska språkets möjligheter. 

Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011, 

s. 9),                                                                                     

                                            använda och utveckla sin kommunikation     

                                            . Under kursplanens syftesdel för svenska står det 

att elever ska ges förutsättningar att utveckla sitt tal och skriftspråk så att de får tilltro till sin 

egen förmåga samt kunna uttrycka sig i olika sammanhang (Skolverket, 2011, s. 222). Trots 

detta visar studier att elevers möjlighet att komma till tals, fördelning av talutrymmet samt 

användandet av språket som begränsat i klassrummet (Lindberg, 2001).  

Inför denna studie har sökningar gjorts efter elevers perspektiv på språkanvändning, både 

nationellt och internationellt. Träffarna vi fått behandlar däremot inte det denna studie 

eftersöker utan främst andraspråkselevers lärande samt elevers perspektiv på läsning och 

skrivning. Däremot har en studie påträffats, som behandlar gymnasieelevers perspektiv på 

språkanvändning i skolan, vilket beskrivs nedan. 

Hansson (2011) har utfört samtal med elever på gymnasiet om språkanvändning i skolan och 

främst i ämnet svenska. Gymnasieelevernas ålder är visserligen högre än de elever som 

medverkar i denna undersökning. Att söka likheter och skillnader mellan eleverna på 

gymnasiet och i grundskolans tidigare år är något som kan medföra intressanta aspekter till 

denna studie. Under Hanssons samtal med elever som går första året på gymnasiet beskrivs 

bilden av svenskämnet som en strävan efter språklig korrekthet och färdigheter (Hansson, 

2011). Eleverna uttrycker att språk i skolan innebär att de ska kunna tala inför andra, kunna 

uttrycka sig i skrift samt ha ett varierat ordförråd (ibid.). De anser att skolan lägger stor vikt 

vid grammatik och meningsbyggnad samt att det inte är så stor skillnad mellan grundskolan 

och gymnasiet men däremot att svårighetsgraden ökar på grund av att man som elev 

utvecklas. Eleverna berättar även att de anser att grammatik är en komplicerad del av språket 

samt att om man inte aktivt arbetar med den så glöms det bort (ibid.). Eleverna uttrycker även 

att språkanvändning i skolan handlar om att diskutera, argumentera och att ha åsikter. Att 

kunna uttrycka sig välformulerat anses vara viktigt för framtiden då ett stort ordförråd ger ett 

bra intryck på människor vid vidareutbildningar, anställningar eller i möten med arbetslivet. 

Eleverna ser också fördelar med att anpassa sitt språkbruk till en viss mottagare (ibid.).  

 

Hansson har även utfört intervjuer med två lärare till eleverna på gymnasieskolan. Den första 

lärare uttrycker att syftet med hennes undervisning är att eleverna ska bli medvetna om sin 

språkanvändning, vad man kan göra med språk samt hur man kan förbättra det (Hansson, 

2011). Samma lärare strävar även efter att skapa en anda i klassen där eleverna tillsammans 

med läraren hjälper varandra och när någon talar ska resterande elever vara goda lyssnare. 

Den andra läraren uttrycker en strävan efter att eleverna ska se språket som ett effektivt 

redskap, som går att använda i många olika situationer i livet, både genom tal och skrift 

(ibid.). Läraren yttrar även att hennes elever har goda kunskaper i sitt tal när de kommer från 

grundskolan men att de behöver träna ytterligare på skriftspråket. Läraren menar att 

meningsbyggnaden oftast är korrekt men att innehållet och tanken bakom texten inte alltid 

framträder (ibid.).  
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Problemformulering 
Som beskrivs ovan finns forskning om gymnasieelevers samt lärares syn på språkanvändning 

i skolan. Däremot saknas det forskning som har yngre elevers perspektiv på språkanvändning 

i en skolkontext. Eftersom elever och lärare är de som är verksamma inom skolan är det 

viktigt att ta del av bådas erfarenheter och tankar om språkanvändning. Vi är därför 

intresserade av att ta reda på detta och lyfta elevernas röster in i forskningen. Vi vill genom 

detta examensarbete generera ny kunskap som kan bidra till att forskare och verksam personal 

inom skolan får en inblick i hur elever resonerar kring språkanvändning. 

Syfte 
Syftet är att ge insikter om elevers perspektiv på språkanvändning samt betydelsen av språk i 

en skolkontext.  

 

Forskningsfråga: Hur samtalar elever i grundskolans tidigare år om språkanvändning i 

skolan?    

Teori 
Vår undersökning är utförd i en skolkontext där eleverna fått föra dialoger kring ämnet. För 

att kunna belysa frågan om institutionell språkanvändning på ett fruktbart vis har vi valt att 

tillämpa det sociokulturella perspektivet. Detta utgår från kulturens roll för kollektiv kunskap, 

och för individens utveckling genom deltagande i olika sociala praktiker (Säljö, 2000; 

Wertsch, 1998). Dialoger i sociala praktiker förstås ytterst som ett gemensamt, kollektivt 

tänkande, vilket hänger samman med vår studie då elever i fokusgrupper samtalade och 

utvecklade sitt tänkande och sitt lärande med hjälp av varandra. Perspektivet kommer nedan 

att beskrivas mer ingående med avseende på kontext och miljö, språkanvändning, samtal och 

dialog, kommunikationens funktion, samt dialekter.  

Sociokulturella perspektivet 
Då denna studie syftar till att elever samtalar om språkanvändning i skolan, har det 

sociokulturella perspektivet valts som teori. Lev Vygotskij är ett av de mest framträdande 

namnen inom den sociokulturella teorin. Vygotskij (2001) betonar vikten av samarbete, 

samspel och kultur vid såväl kunskapsutveckling som språkutveckling. Gibbons (2010b) 

tolkar Vygotskijs tankar och menar att det sociokulturella perspektivet lägger stor vikt vid att 

eleven sätts i centrum av undervisningsprocessen, där processen samt lärandet är det viktiga. 

Barnets lärande och kunskap är beroende av vad och hur hen lär sig samt vilka hen har runt 

omkring sig (ibid.). I Vygotskijs forskning benämns barnets utvecklingspotential som zonen 

för närmaste utveckling (Vygotsky, 1978; Gibbons, 2010b). Detta syftar på den 

utvecklingspotential som finns mellan det som barnet förmår på egen hand samt vad barnet 

kan göra tillsammans med en mer erfaren person. Denna person kan finnas som en slags 

stöttning i början av inlärningen men allt eftersom barnet blir säkrare behöver denna person 

bara rycka in när det blir för svårt, och till sist klarar barnet av det på egen hand (ibid.). Den 

sociokulturella teorin innefattar även den kognitiva utvecklingen, då elever lär genom att 

samarbeta med andra i en målinriktad aktivitet där språk, tänkande och processen står i 

centrum. Målet med den här typen av lärande är att kunna använda kunskap i olika typer av 

sammanhang (Gibbons, 2010a). Kognitiva utmaningar innebär utmanande uppgifter där 

eleven själv får sätta sig in i nya situationer, tänka kritiskt, analysera och bygga upp strategier 

att använda kunskapen i olika sammanhang (Gibbons, 2010a). Detta kan ske exempelvis 
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genom samtal och diskussioner kring en uppgift, där fokus ligger på hur man löser en uppgift, 

snarare än att memorera en kunskap eller genom att bygga upp sin egen förståelse i 

utvecklande samtal med andra (ibid.).  

Kontext och miljö 
I allt individer gör har språk en stor roll och språk används alltid i en social och kulturellt 

etablerad kontext (Gibbons, 2010b; Säljö, 2000, 2011). Språk kan se olika ut beroende på 

vilket sammanhang individer befinner sig i men även förväntningar kan ha en betydelse. 

Gibbons beskriver en elev som själv värderar sina språkkunskaper som otillräckliga i 

skolsituationer men tillräckliga i privata situationer med vänner (Gibbons, 2010b). Det eleven 

beskriver kan bero på att språkanvändningen i skolan är mer komplex och innehåller fler 

begrepp än vad som krävs hemma eller i lek med vänner. 

 

Svensson (2009) menar att den fysiska, psykiska och sociala miljöns påverkan på eleven har 

betydelse för utvecklingen och lärande. Vilka av dessa faktorer som är mest avgörande 

varierar från elev till elev, men lärare bör utforma en miljö samt vara uppmärksamma för att 

anpassa miljön till det specifika barnet så att de kan dra störst nytta av den. En välordnad och 

stimulerande miljö är även något som Vygotskij (ref. i Svensson, 2009) betonar och han 

menar att detta erbjuder barnet utmaningar. Vygotskij menar även att språkutveckling är 

beroende av sociala faktorer där tänkande har en nära relation med språkets utveckling. Han 

menar att språket utgör ett specifikt område och genom att barnet når en viss språklig nivå 

kommer tänkandet att kunna utvecklas, i samspel med barnets erfarenheter (ibid.).  

Språkanvändning 
Begreppet språkanvändning genomsyrar hela studien och följande kapitel är en beskrivning på 

vad begreppet innebär. Detta av intresse för att kunna koppla innehållet i elevernas samtal 

kring språkanvändande till vad forskning säger. Språkanvändning har betydelse för 

meningsskapande, det vill säga den kontextspecifika, dialogiska förståelsen som formas och 

cirkulerar i tänkandet, och i kommunikationen mellan människor (Linell, 2011). 

Språkanvändning är något som sker aktivt när människor skapar kommunikativ mening 

tillsammans i dialoger (ibid.). Genom språket har vi en unik förmåga att dela erfarenheter, 

fråga andra samt låna och byta information och kunskaper i samspel med andra (Säljö, 2000). 

Att låna och byta information och kunskaper innebär att vi kan göra om dem till våra egna när 

vi behöver dem. Språk är en unik och en oändlig resurs som används för att skapa och 

kommunicera kunskap men vad språk innebär är en stor och svår fråga, Säljö delar in språk i 

tre kategorier för att skapa en tydligare bild om vad det innebär: språkets utpekande funktion, 

språkets semiotiska funktion samt dess retoriska funktion.  

 

Språkets utpekande funktion förklarar Säljö (2000) innebär att vi med hjälp av språkliga 

kategorier kan peka ut och benämna saker i vår omgivning. Ser vi ett objekt kan vi antingen 

peka ut det eller med ett språkligt uttryck förmedla vad vi ser och kategorisera det. Vi kan 

även med hjälp av språket förmedla vilken del av objektet som vi finner intressant genom att 

beskriva det vid form, färg, rörelse eller något annat vi vill uppmärksamma vår samtalspartner 

på. En annan viktig funktion i språket är att vi kan använda abstrakta företeelser och 

kommunicera om våra upplevelser på ett nyanserat sätt för att beskriva hur vi upplever 

känslor. Vi kan beskriva och förklara verkligheten med hjälp av språket och kommunikativa 

redskap (ibid.). 

 

Språkets semiotiska funktion (Säljö, 2000) behandlar relationerna till ett objekt, vilket kan 

innebära att objektet har fler än en innebörd. Ser vi en flaska kan vi exempelvis relatera den 
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till vatten eller annan personlig innebörd. Alla olika beskrivningar är sanningsenliga 

beskrivningar även om de är motstridiga. I exemplet med flaskan kan detta innebära att vatten 

och flaska är korrekta begrepp på det vi ser, alltså sanningsenliga men de är också motstridiga 

då flaska och vatten inte är samma sak i grunden. Det mänskliga språket har en semiotisk 

kraft som gör att det inte blir en neutral bild av omvärlden utan innehåller teckenberoende och 

innebördsskapande. Olika infallsvinklar kan visa på olika aspekter. För att förstå ett objekt 

helt och fullt måste man sätta in det i en kontext, då kan den få rätt innebörd. Säljö fortsätter 

och menar att alla språkliga utryck innehåller värderingar, attityder och antaganden, vissa som 

vi är medvetna om, men de flesta omedvetna. Förutom att sändaren kodar sina budskap med 

olika värderingar, attityder och antaganden, gör sedan mottagaren samma sak när denna 

lyssnar till vad sändaren säger. Språket innehåller tre sociokulturella redskap samtidigt, det är 

kollektivt, interaktivt och individuellt. Och det är därför språket fungerar som en bro mellan 

olika kulturer, som hjälp i interaktioner samt som hjälp för individens tänk (ibid.).  

Säljö menar att språket är levande och förändras hela tiden, mycket på grund av att människan 

är kreativ och utvecklar språket så att det passar behoven som finns nu. Att lära sig språk 

innebär att man måste lära sig alla komponenter som språket innehåller, så väl som 

accepterandet av att språket har plats för förnyelse och variation (ibid.). 

 

Den tredje funktionen som Säljö tar upp är den retoriska funktionen där han poängterar 

skillnaden mellan språk som ett system och kommunikation som är en mänsklig verksamhet 

och aktivitet som alla människor spenderar tid åt och där språket är en viktig komponent ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Från det att en människa föds, söker och skapar den kontakt med 

andra. Språket utvecklas och blir ett medel för att upprätthålla och utveckla kommunikation. 

Genom att barnet lär sig ett språk lär det sig att skapa och upprätthålla kontakt med hjälp av 

språkliga resurser. De interaktiva förutsättningar och utmaningar som omgivningen ger oss 

gör att vi utvecklas ständigt, både emotionellt, kognitivt, kommunikativt och socialt (ibid.).  

Den retoriska funktionen innebär den underton som ett uttalande kan ha. Det kan handla om 

glädjen i att se en flaska med vatten då man är mycket törstig, eller besvikelsen över att hitta 

samma flaska vatten då man var mer sugen på saft. Det kan också ligga en önskan eller en 

begäran i ett uttal som rör flaskan med vatten. Har vi precis talat om att våra krukväxter är 

torra kan flaskan med vatten ge dem vatten. Språkets retoriska karaktär är det som gör det till 

ett levande verktyg som människor använder för att skapa samband och mening mellan 

människor som agerar med och i språk (ibid.).   

Samtal och dialog  
Då studien syftar till elevers samtal om språkanvändning i skolan är det av vikt att få en 

inblick i vad samtal är, utifrån forskning. Detta kapitel belyser därför betydelsen av samtal 

och dialog. Att samtala kan definieras som en interaktion som sker genom tal och kroppsspråk 

mellan individer som är närvarande och befinner sig på samma plats, vid samma tidpunkt 

tillsammans (Linell, 2011). Att de är närvarande beskriver Linell som att kommunikationen 

     ”       -mot-       ”                           e och höra varandra samt att de 

omedelbart kan svara och reagera på vad den andre uttrycker eller gör. På detta sätt kan 

individerna ge yttre respons till varandra och på så sätt hålla interaktionen levande (ibid.). Att 

samtala eller kommunicera är inte en överföring av färdiga idéer eller tankar. Det som sägs i 

ett samtal kan beskrivas som deltagarnas gemensamma tänkande (Mercer, 2000; Marková m 

fl, 2007, ref. i Linell, 2011). Linell (2011) menar att samtal utvecklas i steg genom att nya ord 

och meningar skapar en helhet eller en ny riktning. Dialogen är därför till viss del 

oförutsägbar då en enskild individ i ett samtal inte kan bestämma dess regler eftersom det sker 

i samspel med annan eller andra. Men Linell förklarar att samtalet å andra sidan oftast blir 

sammanhängande då deltagarna förväntas säga något som har ett samband med vad som sker 
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just då och även med vad den andre eller den förste sagt just innan, samt den aktivitet i vilken 

dialogen pågår (ibid.). Vygotskij (2001) menar att i en dialog finns möjligheten att lämna 

saker osagda eller ofullständiga, där man sällan behöver mobilisera alla ord för att få ett 

sammanhang. Även Dysthe (1996) lyfter vikten av dialogisk undervisning där hon menar att 

en tyngdpunkt ligger på dialog mellan elever och lärare samt det stoff som ska läras in. Hon 

beskriver dialogen som betydelsefull i klassrummet samt att det skrivna och talade är 

integrerat med det sociala och att mening skapas genom samspel och gemenskap (ibid.). 

Även Bakhtin lyfter dialogen, men han talar istället om dialogism. Bakhtin menar att en 

dialog innefattar ett yttrande, en respons och en återkoppling för att i sin tur generera en 

förståelse och ett meningsskapande (Linell, 2009). Meningsskapande och förståelse är 

centrala begrepp i ett dialogiskt förhållningssätt (ibid.). Dysthe (1996) beskriver Bakthins 

dialogism, vilket hon delat in i tre nivåer: existens som dialog, ”jag och den andre” i 

klassrummet samt språket som dialog. Vi kommer nu beskriva dessa tre nivåer mer ingående: 

 

Under den första nivån, existens som dialog, betraktar Dysthe att själva existensen i grunden 

är dialogisk med fler filosofiska grundfrågor. Hon menar att livet är dialogiskt till sin natur då 

att leva innebär att engagera sig i en dialog, ställa frågor, lyssna, svara och komma överens. 

Dysthe menar att vi, enligt Bakhtin, kan uppfatta oss själva, som en helhet om vi inte relaterar 

oss till den andra och därmed kan vi endast få insikt om oss själva genom kommunikation 

med andra. Grunden i Bakhtins dialogism, innebär enligt Dysthe, att en människa definieras 

genom sitt förhållande till andra och dialogen är inte bara ett uttryck för en själv utan för att 

kommunicera och samspela aktivt med andra i en dialog (Dysthe, 1996). 

 

Den andra nivån, kallar Dysthe     ”jag och den andre” i klassrummet. Här menar hon att hur 

vi ser på oss själva genom andras ögon och röster är nära kopplat till relationen mellan lärare 

och elever samt alla deltagare i klassrumsdialogerna. I klassrummet är förutsättningar för 

dialogsituationer att det finns tillit till sig själv och andra samt att det bör finnas respekt 

mellan parterna i dialogen. Däremot förklarar hon att det ena inte nödvändigtvis finns före det 

andra eftersom dialogen bidrar med uppfattningar om sig själv vilket i sin tur leder till 

självtillit och tillit till andra (Dysthe, 1996).  

 

Under den tredje nivån ”språket som dialog” betonas att mening är något som uppstår i 

dialogen och samspelet mellan människor. I meningen uppstår en förståelse som är av stor 

b  y                                  ”  ”                            Det som är viktigast i 

en dialog är att mottagaren på ett eller annat sätt ger respons, återkoppling samt förståelse för 

det sändaren säger. Denna respons kan vara verbal eller ett uttryck i form av en oartikulerad 

reaktion. Det viktigaste i dialog är enligt Bakhtin att det finns respons och återkoppling samt 

förståelse (Dysthe, 1996).  

Kommunikationens funktion 
Den primära funktionen i språk, menar Vygotskij (2001), är den kommunikativa funktionen, 

där språket framför allt är ett medel för social samvaro och förståelse. Utan social 

kommunikation sker ingen utveckling av vare sig språk eller tänkande, där ordbetydelsen 

förenar dem. Ordet är en språkhandling där andras ord tolkas och blir till inre språk och 

tänkande, vilket i sin tur leder till meningsskapande (ibid.). Även Svensson (2009) menar att 

språket i huvudsak har en social funktion men är dessutom en viktig faktor för den kognitiva 

faktorn eftersom det har inverkan på vårt tänkande. Vi har möjligheter att koda föremål och 

företeelser och det underlättar för oss att minnas och uppmärksamma omgivningen. Det 

hjälper oss även att lösa problem då vi kan diskutera med andra och med oss själva samt göra 

analyser (ibid.).  



8 

Dialekter 
Tidigare beskrivs språkanvändning, dialog och kommunikation, vilket handlar om samtal och 

samspel med andra. En annan aspekt av språkanvändning är att språk och samtal är personligt 

och kan låta på olika beroende på vart man befinner sig. Vilken dialekt en individ har är en 

faktor som påverkar hur språkanvändandet ser ut. Nedan presenteras därför begreppet dialekt 

utefter språksociologen Jan Einarssons perspektiv.  

 

Skillnaden på språk och dialekt är enligt Einarsson (2009) att språk oftast har en 

standardiserad skriftnorm, alltså ett eget skriftspråk. Termen dialekt kommer från grekiskan 

och betyder sätt att tala och samtal. Att samtala innebär att samarbeta, men även att existera 

som social individ i samvaro samt samverkan i ett samhälle (ibid.). I Sverige uttalas det 

svenska språket på olika sätt beroende på var i landet man befinner sig. Språkforskaren Jan 

Einarsson (2009) menar att det är relativt enkelt att dra en gräns mellan två språk som inte är 

besläktade med varandra, men att det blir svårare att dra gränser mellan besläktade språk då 

dessa har liknande lingvistiska grunder. I dessa fall drar man gränsen med hjälp av 

nationsgränserna och skriftspråket. Ett exempel på detta är att svenskan och norskan har 

liknande uttal, speciellt nära gränserna och där behöver man därför se till det skrivna språket 

såväl som nationsgränsen för att veta skillnaderna. Däremot är det enklare att se och höra att 

svenskan och finskan inte är besläktade med varandra då språken skiljer åt i både tal och skrift 

(Einarsson, 2009). Einarsson (2009) exemplifierar även skillnaden mellan språk och dialekt 

och förklarar att förr bodde folk i huvudsak på landsbygd och talade dialekt som var olikt 

skriftspråket. Med gränsdragningen mellan Sverige och Danmark fick de som bodde i Skåne, 

Halland och Blekinge senare lära sig det skrivna svenska språket och därmed utvecklades 

dessa dialekter till mer Svenska än Danska (ibid.). Benämningarna på olika dialekter 

förknippas med betydelsefulla politiska gränsdragningar, exempelvis västgötska och 

östgötska.   

Metod 
Studiens syfte är att undersöka elevers perspektiv på språkanvändning samt betydelsen av 

språk i en skolkontext. För att kunna besvara detta har vi valt att låta barn i åldrarna sju till nio 

år diskutera med varandra i fokusgrupper. Detta kapitel kommer att inledas med en kort 

beskrivning av vår design, det vill säga studiens upplägg i stora drag. Vidare i kapitlet 

kommer tillvägagångssätt för insamling av det empiriska materialet, urval, transkribering 

samt bearbetning av materialet beskrivas mer ingående.  

Design  
Studien inleddes genom att två skolor besöktes. På varje skola arrangerades tre 

fokusgruppsamtal med fyra elever i varje grupp. Eleverna som deltog i fokusgruppsamtalen 

var sju och nio år gamla, där 12 av de totalt 24 deltagarna var pojkar och 12 var flickor. Dessa 

fokusgrupper fick sedan samtala om vad språkanvändning innebär, språkanvändning i skolan 

samt språkanvändningens möjligheter och svårigheter i skolan. Dessa samtal dokumenterades 

med hjälp av ljudupptagning för att sedan transkriberas. Den transkriberade empirin 

bearbetades utifrån en innehållsanalys där kategorier växte fram utifrån hur de överensstämde 

med syfte och forskningsfråga. En mer ingående beskrivning görs i avsnittet databearbetning. 

Därefter sammanställdes ett resultat som mynnade ut i en diskussion över så väl metoden som 

resultatet.  
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Urval 
De två skolor där fokusgruppsamtalen har ägt rum tillhör en medelstor stad i södra delen av 

Sverige. En av skolorna är en centralt belägen F-9 skola medan den andra ligger en bit utanför 

stadskärnan och är en F-5 skola. De två skolorna som medverkar i studien har valts ut genom 

ett bekvämlighetsurval. Bryman (2011) beskriver ett bekvämlighetsurval som ett urval då 

forskaren av en tillfällighet har tillgång till de medverkande och därmed kan samla in empiri. 

Då vi som lärarstudenter utförde vår slut-VFU på de två skolorna, under fem veckor, valdes 

att samla in empiri från dessa skolor. Sex fokusgruppssamtal genomfördes med olika grupper 

på de två skolorna. Bryman (2011) menar att det är till forskarens fördel att utföra 

fokusgruppsamtal i flertalet grupper eftersom det alltid finns risker för att reaktionerna för just 

en grupp är specifika. Därför togs beslutet att genomföra fokusgruppsamtalen med sex olika 

grupper, med totalt 24 elever.  

 

Valen av deltagare i samtalen var på en av skolorna slumpmässigt men hänsyn togs till de 

elever vars vårdnadshavare valde att inte låta sina barn medverka i studien. Här gjordes 

urvalet utifrån en klasslista där de eleverna vars vårdnadshavare inte godkänt, var strukna. De 

elever som valdes, pekades slumpvis ut från klasslistan. På den andra skolan skedde urvalet 

på annat sätt, där valet av deltagare gjordes genom att låta de elever som snabbast slutfört en 

lektionsuppgift delta. Detta gjorde att det första fokusgruppsamtalet genomfördes med de 

elever som var snabbast klara med sin uppgift, de två efterföljande samtalen hade fler möjliga 

deltagare. Valet föll på elever som inte hade hittat en ny arbetsuppgift eller elever som 

klassläraren ansåg kunde bidra i samtalet. Hänsyn togs även här till de elever vars 

vårdnadshavare inte godkänt medverkan. Vi ansåg att alla elever som medverkade var 

lämpliga inför studien då ämnet berör samtliga. Bryman (2011) lyfter en fråga i valet av 

deltagare där han anser att en fördel är att forskaren väljer deltagare som inte känner varandra 

då redan existerade mönster i samspel och status kan påverka samtalet. De elever som valdes 

ut i denna studies fokusgrupper befann sig i samma klass, på samma skola där det redan 

existerade grupper. Däremot anser Kitzinger (1994, ref. i Bryman 2011), precis som vi, att det 

är till forskningens fördel att ha elever som redan känner varandra, då vår intention var att 

samtalet skulle fortlöpa så naturligt som möjligt. Det finns alltså både för- och nackdelar med 

att deltagarna är bekanta med varandra, men vi anser att fördelarna var övervägande för denna 

studie. Det var första gången eleverna deltog i fokusgruppssamtal och därför valdes att i 

största möjliga mån skapa en trygg miljö där eleverna redan kände varandra. 

Datainsamling  
Insamlingsmetoden som valdes för studien var som tidigare nämnts fokusgruppsamtal som 

dokumenterades genom ljudupptagning. Detta val gjordes då vi ville fördjupa oss inom 

språkanvändning i skolan, där vi ville ha elevernas röster, synpunkter och erfarenheter. 

Bjørndal (2013) menar att ljudupptagning fungerar som ett bra redskap om man som forskare 

vill bevara så mycket information som möjligt. Vid upprepade tillfällen kan man återigen 

lyssna på de inspelade samtalen och då upptäcka nya intressanta aspekter. Man kan även 

fokusera på olika saker vid varje uppspelningstillfälle och på så sätt kan man skapa en djupare 

förståelse av samspelet som skett under de inspelade samtalen (ibid.).  

Fokusgruppssamtal 
I de iscensatta fokusgruppsamtalen diskuterade eleverna tillsammans med pedagogerna, där 

ett flertal förberedda frågeställningar (se bilaga A) fanns som utgångspunkt. Eleverna 

diskuterade frågorna fritt samt bidrog med kopplingar till sina egna erfarenheter som de kom 

att tänka på under samtalens gång. Bryman (2011) beskriver att den ursprungliga idén med 

fokusgrupper var att människor inom en viss verksamhet, som har erfarenheter kring ett visst 
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ämne, kan intervjuas på ett relativt ostrukturerat sätt om dessa erfarenheter. Eftersom denna 

studie behandlar språkanvändning ur ett elevperspektiv är det eleverna som är experter. De 

frågeställningar som ställdes till eleverna var av det slag så att det fanns utrymme för 

elevernas egna åsikter och intressen att ta plats. Att använda fokusgrupper istället för enskilda 

intervjuer har flera fördelar enligt Bryman (2011) som menar att fokusgruppsamtal är en 

fördel för forskare vars strävan är att få fram flera olika åsikter och synsätt i en viss fråga. Då 

individer har olika uppfattningar och tankar kring ett ämne, hålls dialogen levande och 

missuppfattningar reds ut och genererar ny kunskap på individnivå (Linell, 2009; Marková, 

2003; Rommetveit, 1998, ref. i Kullenberg, 2014). Tillfälliga missuppfattningar och 

kommunikativa oklarheter är alltså fruktbara ur kunskapssynpunkt, och utifrån ett dialogiskt 

 y                   I                                           ”     ”           eleverna utan 

snarare efter de resonemang som uppkommer i gruppsamtalens friare diskussioner där olika 

röster kan bli hörda. Enligt vår erfarenhet av yngre elever blir deras samtal mer utvecklade när 

de befinner sig i en mindre grupp än när samtal sker med elever enskilt. En individ kan svara 

på ett visst sätt men när hen får ta del av andra deltagares åsikter kan dennes svar ifrågasättas, 

modifieras och utökas (Bryman, 2011). Detta kan ses som ett meningsskapande samlärande 

där deltagarna lär av varandra samt att det sker ett utbyte av erfarenheter och synsätt (ibid.). 

Samtalen varade i 10-15 minuter och inleddes med en förklaring kring vad empirin skulle 

användas till, där eleverna försäkrades om att endast vi gruppledare har tillgång till materialet. 

Innan samtalen startade diskuterade grupperna inspelningsfunktionen på de medel som 

användes för dokumentation och eleverna hade möjligheter att ställa frågor samt åter igen 

                         S                                               ”            ?”     

gruppledarna var noga med att låta alla elever komma till tals. Detta för att ge eleverna 

möjlighet till att delge sina uppfattningar. Vidare fortsatte samtalen med frågor som öppnade 

för dialog. På den ena skolan mynnade alla tre fokusgruppssamtal ut i dialoger där eleverna 

höll fokus på samtalsämnet. Här var eleverna märkbart engagerade och de sidospår som dök 

upp relaterade till ämnet. På den andra skolan fanns skillnader mellan gruppernas 

engagemang och fokus. Det sista fokusgruppsamtalet innehöll många störningar både utifrån 

och inom gruppen som gjorde att deltagarna inte behöll fokus på samtalsämnet. Detta är något 

som kan ha påverkat resultatet. 

Gruppledarens roll 
Syftet med samtalen var att lyfta elevernas synsätt och uppfattningar och därför hade vi valt 

att förbereda ett antal frågor som låg till grund för att diskussion skulle ske. Hos gruppledarna 

fanns en tendens att ge stort utrymme för deltagarna att själva kontrollera diskussionen. Under 

fokusgruppsamtalen fanns det ämnen som dök upp som var irrelevanta för syftet och 

frågeställningen för denna studie, men det gav oss inblick i elevernas syn på andra aspekter 

och gjorde även att samtalen i gruppen blev bekväma och flöt på.  

Etiska aspekter 
Bryman (2011) beskriver vikten av att förhålla sig till ett antal etiska principer, då forskning 

bedrivs. Detta för att de personer som ingår i forskningen ska skyddas från fysisk eller 

psykisk skada samt att dessa personer inte ska hindras i sin personliga utveckling. Vi har 

därför förhållit oss till vetenskapsrådets forskningsetiska principer som är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Bryman 

(2011) menar att principerna överlappar varandra.  

 

Innan studien genomfördes skickades ett informationsbrev hem till vårdnadshavarna (se 

bilaga B), där de skriftligen fick kryssa i för samtycke och godkännande av deras barns 

medverkan i studien. Elevernas namn är fiktiva genom hela studien, detta för att utomstående 
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eller obehöriga inte ska kunna koppla informationen till specifika elever (Bjørndal, 2005). 

Alla uppgifter samt all insamlad empiri kommer under och efter denna studie behandlas 

konfidentiellt så ingen obehörig får tillgång till det, detta för att göra anonymiteten för 

eleverna så maximal som möjligt. Utöver detta kommer empirin endast användas till att 

besvara syftet och forskningsfrågan och efter avslutad studie kommer all empiri att förstöras 

(Bjørndal, 2005).   

Databearbetning 
Transkriberingarna från de inspelade samtalen lyssnades igenom för att sedan överföra det 

talade till skrift. Uppdelningen gjordes genom att gruppledaren i fokusgrupperna 

transkriberade de samtal som den själv deltagit i. Detta för att lättare kunna skilja på vilken 

elev som sa vad. I transkriberingen valdes att fokusera främst på vad som sades och inte hur 

det sades, och därför gjordes valet att transkriberingarna inte noterar pauser, överlappningar 

av tal eller betoningar.  

 

Den analysmetod som inspirerade oss under vår databearbetning är en kvalitativ 

innehållsanalys. I en kvalitativ innehållsanalys ligger tyngden på att kategorierna ska växa 

fram genom djupgående granskning av empirin (Bryman, 2011).  En sådan närläsning har vi 

gjort genom att analysera våra transkriptioner systematiskt. Innehållsanalys definieras av 

Bryman (2011) som en teknik som innehåller systematik. För att vara systematisk ska 

forskaren sätta upp regler som ska gälla under analysprocessen som hela tiden ska följas för 

att minska risken att de egna värderingarna påverkar resultatet även fast forskarens intressen 

måste finnas med när kategoriseringarna och reglerna sätts upp (ibid.). Eftersom vi är 

inspirerade av ett sociokulturellt perspektiv anser vi, precis som Linell (2009), att en för strikt 

kategorisering av små enheter där man rycker ut enskilda ord inte är lämplig, istället vill vi ta 

vara på de dialogiska kvaliteter som samtalen innehåller. Vi har därför hanterat vårt material 

utifrån ett dialogiskt perspektiv på kvalitativ innehållsanalys, där vi inte bara sett till enskilda 

individers yttranden utan även tittat på hur eleverna responderar på varandra. Utifrån detta har 

teman framkommit som sedan blev studiens kategorier.  

 

När transkriptionerna var klar skrevs de ut i pappersform för att återigen läsas igenom och 

granskas gentemot ljudinspelningarna. Därefter sorterades det material som berörde skolans 

verksamhet och elevernas tankar om språk. Sorteringen inleddes med att den transkriberade 

empirin skrevs ut i pappersform, för att sedan klippa ut de dialogsekvenser som var väsentliga 

för studien. Nästa steg i sorteringen var att placera de delar som behandlade samma aspekter 

tillsammans i högar, men också för att sortera bort de samtalssekvenser där eleverna samtalar 

om aspekter som inte svarade på studiens syfte och forskningsfråga. Detta material ansågs 

vara irrelevant då det innefattade elevernas tankar om språkanvändning utanför skolan samt 

andra ämnen som eleverna kom in på under samtalens gång. Därmed inte sagt att det var 

ointressant. Vi behövde dock avgränsa oss i enlighet med studiens syfte. Bryman (2011) 

menar att i en kvalitativ innehållsanalys söker forskaren efter bakomliggande teman eller 

ämnen i det analyserade materialet som är av intresse. Efter sorteringen av samtalens 

gemensamma aspekter påbörjades kodningen av materialet. De olika högarna med 

gemensamma aspekter lästes igen och då framgick teman, som i ett senare skede fick namnen; 

vad är språk?, språkanvändning i skolan, språkanvändningens möjligheter samt 

språkanvändningens svårigheter. Dessa teman blev kategorier inför analysarbetet. Den första 

kategorin, vad är språk? innehåller elevernas beskrivning av vad språk är för dem, där de 

samtalade om allt från länder till olika typer av tal. Under denna kategori beskrivs det som 

eleverna samtalade kring efter den inledande frågan i fokusgruppssamtalen (se bilaga A1). 

Kategorins namn är detsamma som första frågan men innehåller även aspekter som lyftes i 
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andra frågor. Den andra kategorin, språkanvändning i skolan, innehåller de aspekter som 

eleverna samtalade om angående undervisning där språkanvändning finns med. Kategorin 

innefattar även elevernas olika aspekter av kommunikation i skolan. Den tredje kategorin, 

språkanvändningens möjligheter och svårigheter i skolan, var i början av analysarbetet två 

kategorier där den ena innehöll möjligheter av språkanvändning i skolan och den andra, 

svårigheter med språkanvändning i skolan. Kategorierna slogs ihop till en gemensam kategori 

då eleverna såg möjligheter i svårigheterna och det därmed var svårt att skilja på dem. Ett 

exempel på detta var när en elev beskrev språkanvändning som en svårighet för henne då hon 

har ett annat modersmål än svenska och kan ibland uttrycka sig fel. Eleven kom gemensamt 

med resterande elever i fokusgruppen fram till att detta har skapat möjligheter för dem då det 

istället kan ske ett utbyte dem emellan och de kan lära av varandras språk.  Efter indelningen 

av kategorierna: vad är språk?, språkanvändning i skolan samt språkanvändningens 

möjligheter och svårigheter i skolan gjordes en djupare analys på kategoriernas innehåll samt 

att vi ytterligare en gång läste igenom materialet för att kontrollera att kategorierna och dess 

innehåll svarade på syfte och forskningsfråga. Efter denna kontroll sammanställdes materialet 

och arbetet med resultatdelen inleddes.   

 

Tillförlitlighet  
Enligt Bryman (2011) har tillförlitlighet stor betydelse för hur forskningens tas emot på fältet. 

De menar att forskare bör reflektera över fyra kriterier som innefattar trovärdighet, pålitlighet, 

överförbarhet samt konfirmation i kvalitativa studier där berättigade bedömningar görs för att 

fastställa att resultaten är överförbara.  

 

Trovärdigheten, det vill säga validiteten, i denna studie avgörs beroende på om studien 

undersöker det som avses att undersökas samt om den svarar på forskningsfrågan (Bryman, 

2011). Då studien undersöker elevperspektivet på språkanvändning i skolan, anser vi att 

denna studie undersöker det som avses att undersökas då syftet var: Att undersöka elevers 

perspektiv på språkanvändning samt betydelsen av språk i en skolkontext. Forskningsfrågan: 

Hur samtalar elever i grundskolans tidigare år om språkanvändning i skola? har studerats 

genom fokusgruppsamtal där resultatet från samtalen besvarar frågan.  

 

Då vi har gjort fokusgruppsamtalen på två olika skolor i en årskurs etta så väl som en årskurs 

trea där elevernas tankar och åsikter var likartade, anser vi att resultatet är överförbart. 

Bryman (2011) menar att kvalitativa forskningar oftast endast undersöker en liten grupp djupt 

och att det därför är svårt att se om den är överförbar. Vi anser att genom att göra tydliga 

beskrivningar på hur forskningen genomförts kan andra sätta sig in i våra resultat för att se om 

detsamma kan gälla i en annan verksamhet. Att vi dessutom har två klasser i olika årskurser 

ser vi som en fördel då vi redan här kan se en överförbarhet, då samtalen innehåller liknande 

aspekter i alla fokusgruppsamtal. Att elevernas svar innehöll liknande aspekter kan bero på de 

frågeställningar som samtalen utgick ifrån, men då frågorna var av öppen karaktär kan det 

även bero på att eleverna har liknande åsikter. En annan orsak till att elevernas åsikter är 

likartade kan ha sin grund i att lärare följer samma läroplan vilket därmed kan bidra till 

elevers överensstämmande tankar om språkanvändning.   

 

Bryman, (2011) menar att pålitligheten i en studie bedöms efter hur väl alla stegen i 

forskningsprocessen beskrivs. Det är därför vår intention att guida läsaren genom alla stegen 

så att denne lätt kan få en bild över hur de olika stegen gått till. Det har även med validiteten i 

studien att göra, vilket innebär vikten av att i kvalitativa studier ge läsaren en möjlighet att 

värdera hur resultaten framkommit (Kvale, 1997). Det fjärde och sista kriteriet behandlar 

studiens möjlighet att styrka och konfirmera, som innebär att man inte låter sina egna tankar 



13 

eller värderingar påverka genomförandet eller resultatet (Bryman, 2011). Vi är medvetna om 

att detta är ett problematiskt kriterium, om ens eftersträvansvärt då man som forskare varken 

kan eller bör försöka närma sig materialet helt värderingsfritt, eller helt utan förförståelse. Vi 

har under studiens gång aktivt arbetat med att inte låta personliga värderingar färga någon del. 

Däremot har vi granskat det utifrån det teoretiska perspektiv vi tidigare har redogjort för. De 

personliga värderingarna har vi undvikit genom att lyssna och läsa varandras insamlade 

empiri för att försöka säkerställa att transkriberingen har gjorts korrekt, och att rimliga 

tolkningar har gjorts i analysen. Vi har även valt att ta med ett flertal citat i resultatet för att 

påvisa vad eleverna säger.  

Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet i form av de kategorier som framkom från analysen. 

Dessa kategorier är: Vad är språk?, Språkanvändning i skolan samt Språkanvändningens 

möjligheter och svårigheter i skolan. Resultatet presenteras genom en kombination av 

beskrivande text med stärkande citat från eleverna. Studiens forskningsfråga är: Hur samtalar 

elever i grundskolans tidigare år om språkanvändning i skolan?  

 

Nedan kommer det redovisas hur elever på de två skolorna samtalar om språkanvändning och 

språkets betydelse för dem i skolan. Något som vi slås av när vi granskar resultaten är att 

eleverna inte ser några problem med att man har olika språkbakgrunder och de tycker att det 

är spännande och roligt med alla människors olikheter.  

Vad är språk? 
Då eleverna i fokusgrupper samtalat om vad språk egentligen är, har dialogerna varit 

varierande. Det fanns elever som beskrev olika länder och deras språk, så som arabiska, 

engelska eller kinesiska. Majken var en av flera som menade detta, i citatet nedan förklarar 

hon att språk är kopplat till vilket land man befinner sig i.  

 
Majken (7 år) ”Det är typ om man kommer från, alla länder har ett visst språk som man 

pratar.” 

 

När Majken gjort detta yttrande, fyllde resterande elever i fokusgruppen på med olika 

exempel på länder och deras språk. Detta kopplade eleverna även till deras vardag och andra 

klasskamraters kunskaper i andra språk än svenska. Majken talade även om språk som olika 

bokstäver, stavning och skrivregler.  

 
Majken (7 år) ”Och det kan stavas olika, med olika bokstäver och kanske inte lika många och 

så.” 

 

Majken och flera andra elever förklarade att språk kan innebära olika bokstäver och 

stavningar som sätts ihop till olika ord. De visade en medvetenhet om att alfabetet består av 

olika bokstäver samt att alfabetet kan se annorlunda ut i olika länder, vilket de då berättade 

innebär att stavningen varierar. Gruppen nedan har precis startat sitt samtal och är inne på 

samma spår som Majken  D             ”                   ?”                                   

olika språk men de för sedan en dialog om vad olika språk kan innebära. 

 
Emanuel (9 år): ”Det som man pratar i länder, det är ett språk för mig” 

Elias (9 år): ”Det är ett språk för mig också” 

Emil (9 år): ”Mig också” 
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Egon (9 år): ”Som man pratar i typ en ett va ska man säga” 

Elias (9 år): ”Hur man talar, alltså hur man bokstaverar” 

Lärare: ”Ja, vad sa du Egon?” 

Egon (9 år) ”Hur man talar, alltså hur man bokstaverar tillexempel om arabiskan där använder 

man ju inga vokaler man måste ju hitta på.” 

      (9   ): ”Så skriver kineserna på ett konstigt sätt” 

 

Elias berättar att språk inte bara handlar om det man talar utan att det även handlar om hur 

man bokstaverar. Elias visar i sitt yttrande en medvetenhet om skriftspråket samt att det finns 

skillnader i skriftspråk och talspråk. Även Egon visar en förståelse för detta, men påvisar att 

det finns skillnader i olika språk då han poängterar att i arabiskan används inte vokaler. Han 

talar om vokalers betydelse i ett annat språk vilket även visar att han är medvetenen om 

vokalernas betydelse i det svenska språket, då han ser skillnad mellan länders språk. Egons 

uttalande kopplar även Elias vidare på, där han lyfter kinesiskan som har ett annat skriftspråk. 

 

En annan vanligt förekommande aspekt av språkanvändning som eleverna lyfte var hur man 

talar och hur man uttalar olika ord som betyder samma sak. En elev uttrycker att 

språkanvändning är det vi pratar. 
 

Elvira (9 år) ”Ja så finns de olika sätt att prata på, men de betyder olika saker, många 

olika uttal.” 

 

Elvira berättar att ord som betyder samma sak kan låta olika beroende på var du befinner dig 

och Elvira menar här att uttalen innebär olika språk. På denna skola beskrevs även 

”          ”     ”            ”                                      och att det som skiljer 

människor åt inte bara är utseende eller kultur utan även dialekter. Detta var även något som 

eleverna samtalade om på den andra skolan där eleverna beskrev att de kunde flera svenska 

språk.  

 
Miranda (7 år) ”Jo! också kan ja skånska.” 

Lärare ”Är inte det svenska då?” 

Melker (7 år) ”Jo men de är en annan dialekt.” 

 

De samtalade om att de kunde skånska men rättade sedan varandra med hjälp av lärarens 

följdfråga och förde en dialog där de tillsammans kom fram till att skånskan var en dialekt. 

Det var även fler elever på denna skola som berättade att de kunde språken från Gotland och 

Dalarna. Även här var läraren engagerad i samtalet och frågade om det inte tillhörde det 

svenska språket. Dock tappade eleverna denna samtalstråd och gled in på andra språk. På 

denna skola förknippade eleverna även språkanvändning med teckenspråk samt kroppsspråk 

och menade att om man inte kan ett språk, går det att visa vad man menar med hela sin kropp. 

Eleverna har haft med sig teckenspråket i undervisningen och ville även gärna visa olika 

tecken under fokusgruppssamtalet.  

 

Gemensamt på båda skolorna var att eleverna ansåg att de kunde många olika språk, allt från 

norska till ryska. En del av eleverna lärde sig språk då deras föräldrar inte var svenskfödda, 

alternativt eleven var född i ett annat land och hade därmed ett annat modersmål. Många av 

eleverna ansåg dock att de kunde ett språk då de kunde enstaka ord på det språket. 

Språkanvändning i skolan 
Eleverna fick svara på vilken betydelse språkanvändning har i skolan. Samtalet mynnade i en 

av skolorna ut i en dialog mellan eleven Elvira och läraren. 
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Elvira (9 år): ”Att man typ så här språket svenska i skolan betyder att man typ lär sig stava, lär 

sig läsa, inte prata svenska utan skriva” 

Lärare: ”Lär ni er prata också?” 

Elvira (9 år): ”Ja vi lär oss prata också” 

Lärare: ”Varför är det bra att skriva och prata svenska?” 

Elvira (9 år): ”Världen går ut på att skriva och prata” 

 

Lite senare i samtalet frågar läraren Elvira om varför det är bra att lära sig skriva, prata och 

läsa.  
 

Elvira (9 år): ”Det är väldigt bra att lära sig skriva och prata och läsa” 

Lärare: ”Varför är det bra att lära sig skriva och prata svenska?” 

Elvira (9 år): ”För att om man ska köpa någonting så måste man veta vad de heter och 

tillexempel vad det kostar och liksom såna saker” 

 

P                                                                            ”                  

                    ”  Vi tolkar detta som att Elvira är medveten om vikten av att lära sig språk 

och använda språk i skolan för att kunna göra sig förstådd och förstå andra såväl som att ta till 

sig kunskaper. Senare i samtalet kopplar hon även det språk hon lärt sig i skolan till mer 

vardagliga händelser, såsom att gå och handla. Det var även fler elever som kopplade ihop 

språkanvändning i skolan till framför allt matematikundervisningen och de upplever att det är 

svårt att räkna matte om man inte kan språket. 

 
Estelle (9 år) ”Jo att man ska lära sig alltså svenska, de är ju man lär sig svenska grejer typ 

som hej och sånt de är liksom typ olika såhär typ matteläxor som är svenska.” 

 

Det Estelle uttrycker tolkar vi som att hon själv upptäckt behovet av språk i matteläxor. Då 

Estelle är nio år gammal kan det bero på att de i skolan arbetar med problemlösning som 

beskrivs med längre texter som innehåller olika matematiska begrepp. Fler elever kopplade 

även samman språkanvändning med att kommunicera samt att det är i skolan som man 

utvecklar sina färdigheter i stavning, läsning och sitt tal så väl som ordförståelse. I ett samtal 

              ”                     ?”  

 
Melker (7 år)”I skolan kan man lära sig, man kan lära sig på gymnasiet, man kan lära sig när 

man blir lite äldre.” 

 

Melker visar förståelse för att det är i skolan man lär sig språk och har även förstått att ju äldre 

man blir desto fler möjligheter till att lära sig språk får man. Han såg språkanvändning som en 

pågående process, vilket fler elever i samtalen höll med om. I samtalet om hur man lär sig 

språk nämnde flera elever att deras äldre syskon har fått välja ytterligare fler språk att få 

undervisning om, vilket de såg fram emot at själva få göra.    

 

Avslutningsvis var det elever som kom med förslag på hur man med hjälp av medierande 

verktyg och artefakter, såsom datorer och internet, kunde underlätta kommunikationen och 

inlärningen i klassrummet. De gav exempel på hur man kan använda google för att reda ut 

svårigheter i andra språk samt för att översätta ord som de inte kunde.    

Språkanvändningens möjligheter och svårigheter i skolan 
Eleverna är övervägande positiva och ser fler möjligheter än svårigheter då vi talar om de för- 

och nackdelar som kan följa med då alla inte har samma språk. När det gäller svårigheter med 

språkanvändning eller med att inte kunna ett visst språk menar eleverna återigen att det kan 
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bli problematiskt att förstå ämnet matematik. En annan svårighet som kom upp under 

samtalen var att det kan vara svårt för elever som inte har svenska som modersmål att göra 

korrekta yttranden. Däremot samtalar eleverna om att detta även kan vara en möjlighet för 

dem då de kan lära sig språk av varandra. De samtalar om att elever med annat modersmål 

kan bli retade för att de inte använder korrekt svenska. Nedan följer en dialog mellan tre 

elever om detta.   

 
Miranda (7 år)”Åh, gu vad heter de, de är inte bra att reta någon som kommer från andra 

länder för den sen som kom från en annan land känner såhär varför retar den, ja kommer ju 

också från ett annat land ja kommer inte från detta landet.” 

Minna (7 år): Men alltså jag har lärt mig mycket mera om Irak för dig 

Miranda (7 år): Å jag har lärt mig mycket mera svenska  

Majken (7 år): Å ibland kan man ju säga fel så typ som en gång så sa Miranda får man sitta i 

golvet men hon menade ju får man sitta på golvet. 

Minna (7 år): Det är inte så lätt att veta 

 

I citatet ovan berättar Miranda att hon är från ett annat land och kopplar detta till att elever 

som kommer från andra länder kan uppleva ett utanförskap på grund av sin bakgrund och 

kultur. Eleverna samtalar om att de lärt sig språk av varandra samt att Minna berättar om ett 

tillfälle då Miranda sagt fel under en lek. Men vad som kan utläsas i citaten är att de två 

resterade elever gruppen då är snabba med att berätta att det inte gör något om man säga fel. 

De anser att det inte är lätt för en andraspråkselev att veta hur man på ett korrekt sätt uttrycker 

sig och de har förståelse för att det tar tid att lära sig. En annan svårighet de tre eleverna 

samtalade om är när man läser och de menade då att det kan ta tid att vänja sig vid det skrivna 

språket om man har ett annat modersmål. De uttrycker även att det är svårt att förstå varandra 

om man inte har ett gemensamt språk men de återkom till att genom detta lära av varandra. 

 

Det som ses som en svårighet och verkar oroa eleverna i samma grupp är att man inte ska få 

vänner om man inte kan kommunicera på ett gemensamt språk. Däremot vänds detta i en 

grupp till en möjlighet där en elev återigen uttrycker sig om att lära av varandra.  

 
Miranda (7 år) ”De är roligt att känna fler barn som kommer från andra länder för då kan man 

veta doms språk så kan man lär den. Som om en kommer från Sverige och en kommer från 

England så kan den som är engelsk lära den engelska och den som är svensk lära den svenska. 

Så vet man mycket mer om varje.” 

 

En elev i samma fokusgrupp uttrycker att det är viktigt att våga försöka att kommunicera och 

inte vara rädd för när människor med olika språk möts. Resterande elever i fokusgruppen 

håller med om detta och de beskriver även att i detta möte kan det ske ett utbyte och man kan 

lära av varandra. Att lära av varandra ser de som en självklarhet och en häftig sak som de 

gärna vill vara med om. De uttrycker att de har stor nytta av att lära av varandra och ser det 

som ett byte av kunskaper. Detta är något som även blev nämnt som möjligheter av en annan 

grupp var att man kunde lära varandra språk. I detta samtal kom gruppen fram till att man 

även då kan lära varandra fula ord på andra språk. 

 
Lärare: ”Vilka fördelar finns det med att kunna ett annat språk än svenska?” 

Emil (9 år): ”Jag vet” 

Egon (9 år): ”Ja just det, ja man kan tillexempel, man kan tillexempel lära andra folk, språk 

alltså” 

Lärare: ”Ja” 

Emil (9 år): ”Lära andra folk fula ord” 

Elias (9 år): ”Nej” 
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Emanuel (9 år): ”Nej” 

Lärare: ”Är det en fördel?”  

Emanuel (9 år): ”Nej” 

Elias (9 år): ”Nej” 

Emil (9 år): ”Ja! Det är en fördel” 

Eric: ”Nej, det är inte en fördel” 

Emanuel (9 år): ”Det är en ofördel” 

Elias (9 år): ”Eller vad man säger” 

Elias (9 år): ”Icke fördel” 

Emanuel (9 år): ”Icke fördel” 

Lärare: ”Nackdel” 

Emanuel (9 år): ”Nackdel” 

Elias (9 år): ”Ja nackdel heter det” 

Emil (9 år): ”Egon har lärt mig väldigt fula ord” 

 

Under dialogens gång diskuterade eleverna i denna grupp om hur man kan lära av varandra då 

man har olika språk men de uppmärksammade till skillnad från föregående grupp även att 

man kan lära varandra fula ord. Eleverna visade sig ha olika åsikter kring om det är en för- 

eller nackdel att lära varandra fula ord på andra språk där Emil uttryckde det som en fördel 

medan resterande elever såg det som en nackdel. Emil berättde i samtalet att det är Egon som 

lärt honom de fula orden vilket kan tolkas som att Egon som startade samtalet om fula ord 

tycker detta är roligt. I dialogen försöker även Emanuel och Elias, tillsammans med läraren, 

komma fram till begreppet ”       ” och kommer med flera förslag innan de hittar rätt ord.  

 

I två olika fokusgrupper kunde eleverna komma med konkreta förslag på varför det är viktigt 

med språkanvändning. Det första exemplet kommer från Ester: 

 
Ester (9 år) ”Jo ja tänker att vad nått med, vad det nu, jo just det! Om man ska söka jobb och 

pluggar i ett annat land, då måste man kunna prata med dom som jobbar i det landet.” 

 

Här identifierade Ester ett framtida behov där språket är centralt för hennes framtidsplaner. En 

annan elev med framtidsplaner var Elias:  
 

Elias (9 år) ”Om man typ, om jag typ om ja vill bli fotbollsspelare och ja ska till vad heter de 

nu, England och spela med ett lag, då måste ja kunna engelska för där pratar dom ju inte 

svenska.” 

 

Dessa två elever hittade fördelar med att lära sig andra språk då de kan kommunicera med 

människor i andra länder, både när de ska bli fotbollsproffs eller om de ska studera eller 

arbeta i ett annat land.  

Sammanfattning av resultat 
Resultaten av samtalen i de två klasserna visar att eleverna är positiva till språkanvändning 

och olikheter i skolan. Eleverna ser språkanvändning på olika sätt där några lyfter grammatik 

och språklig korrekthet och andra ser språk och språkanvändning mer som länder, landets 

språk samt uttal och dialekter. Vissa elever ser också språkanvändning i skolan som en 

process som hela tiden används och utökas medan andra elever kopplar språkanvändning i 

skolan till något man lär sig när man blir äldre. Ett flertal elever kopplar även samman 

språkanvändning till ämnet matematik och upplever att matematikundervisningen blir svår om 

man inte kan eller förstår det svenska språket. När det gäller möjligheter och svårigheter med 

språkanvändning i skolan är det övervägande möjligheter som eleverna uttrycker. De menar 

att svårigheterna går att vända till något positivt såsom att elever från andra länder integrerats 
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i deras klasser. Genom integreringen får eleverna en stor tillgång där de kan lära sig fler språk 

med hjälp av varandra. Eleverna uttrycker att det kan ske ett utbyte mellan människor som 

möts med olika språk samt att det hade vart tråkigt om alla var likadana. En annan aspekt av 

att utöka sitt språkanvändande är att eleverna ser fördelar i framtiden, i yrkesval samt studier i 

andra länder. 

Diskussion 
I följande kapitel kommer diskussion föras kring metod och resultat. Här ifrågasätts och 

problematiseras de val och analyser som gjorts kopplad till relevant litteratur för att kunna 

besvara studiens forskningsfråga: Hur samtalar elever i grundskolans tidigare år om 

språkanvändning i skolan?  

Metoddiskussion 
Metoddiskussionen är uppdelad i underrubrikerna: urval och tillförlitlighet, fokusgruppsamtal 

som datainsamlingsmetod samt databearbetning.  

Urval och tillförlitlighet 
Valet att använda bekvämlighetsurval för denna studie gjordes främst för att vi redan hade 

kontakt med de två skolorna samt att lärarna i de utvalda klassarna var positiva till att 

undersökningen gjordes. Genom att involvera fler skolor kunde fler av elevernas röster ha 

hörts, men vi anser dock att de klasser som deltog i denna studie är från två olika skolor som 

representerar skilda arbetssätt, och som rent geografiskt representerar två olika stadsdelar. 

Detta så väl som att eleverna gick i olika årskurser gör att urvalet är representativt för studien. 

I och med detta menar vi att resultatet inte påverkats nämnvärt av det urval som gjorts. Då 

fokusgrupperna skulle skapas togs hänsyn till de elever vars vårdnadshavare inte hade 

godkänt sitt barns medverkan i studien. Vidare valdes eleverna på en av skolorna 

slumpmässigt ut genom att peka på elevers namn utifrån en klasslista. På den andra skolan 

gjordes det första valet av fokusgrupp genom att de elever som snabbast genomfört en 

lektionsuppgift fick delta. De kommande två fokusgrupperna hade fler möjliga deltagare, där 

valet föll på elever som klassläraren ansåg kunde bidra till samtalet eller på elever som inte 

hade hittat en ny arbetsuppgift att sysselsätta sig med. Vi ser att detta urval kunde gjorts 

annorlunda, då de elever som blir färdiga snabbast inte ska avgöra ett deltagande i en 

fokusgrupp. Att klassläraren var med och påverkade urvalet kan vara både positivt och 

negativt. Positivt genom att hon hade kunskaper om elevernas bakgrund och därmed kunde 

påverka så att olika perspektiv fick möjlighet att höras. Det negativa med lärarens involvering 

gör att alla elever inte har samma möjlighet att delta och urvalet blir inte slumpmässigt.  

 

I valet av deltagare anser Bryman (2011) att det är en fördel att välja deltagare som inte 

känner varandra. Detta för att det då inte existerar samspelsmönster som kan påverka 

samtalen. Vi anser att då eleverna är sju och nio år gamla är det till studiens fördel att de 

känner varandra, detta då de genom sin bekantskap utgör en trygg miljö för varandra. Detta är 

även någon som poängteras av Kitzinger (1994, ref. i Bryman, 2011), då hon menar att 

samtalen får ett naturligare flyt då samtalens deltagare känner varandra. Vi kan inte heller se 

någon egentlig poäng med att existerande samspelsmönster skulle påverka vår analys 

negativt. Vi är intresserade av att veta hur barn diskuterar frågan om språkanvändning i sin 

situerade kontext och det är därför irrelevant för oss om de känner varandra väl eller inte. 

Tvärtom kan det menas vara både fruktbart och etiskt fördelaktigt att låta barn som känner 

varandra diskutera tillsammans i ett fokusgruppssamtal som är en del av ett utelämnande 

forskningsprojekt. Det underlättar troligen för dem och för samtalets gruppdynamik. 
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Fokusgruppsamtal som datainsamlingsmetod 
Då deltagarna i fokusgrupperna var av yngre ålder valde vi att förbereda ett antal frågor för att 

få igång samtalen. Frågorna fanns som utgångspunkt för att strukturera upp samtalen och för 

att eleverna skulle behandla det ämne som var avsett för studien. Vi ställer oss, i efterhand, 

både kritiska och positiva till detta då styrningen i samtalen kan ha vart för strikt och 

resultatet kunde blivit bredare. Detta genom att utformningen av de förberedda frågorna 

kunde skett på ett mer strukturerat sätt där även antalet frågor kunde förminskas för att få en 

tydligare ingång på språkanvändning i skolan. Fokus i samtalen hamnade inte bara på 

språkanvändning i skolan utan eleverna relaterade ofta språkanvändningen till sin vardag 

utanför skolan. Å andra sidan genererade frågorna olika perspektiv och situationer där 

eleverna ansåg språkanvändning som viktig. Frågorna ledde eleverna in på andra väsentliga 

delar som vi forskare inte hade förutsatt och hade inte dessa frågor funnits som stöd kunde 

samtalen ha tagit andra riktningar. I en dialog kan en individs åsikter ifrågasättas, modifieras 

och utökas i samspel med andra (Bryman, 2011). Detta är något som vi upplevde i samtalen 

då en elevs åsikter väckte ytterligare tankar hos resterande deltagare och samtalsämnet 

utökades och andra aspekter av språkanvändning utvecklades. I samtalen uppstod inte bara 

meningsutbyte utan även meningsskapande då elevernas åsikter formades till nya insikter hos 

deltagarna såväl som hos oss. Vi som ledde samtalen valde att ge utrymme att föra diskussion 

kring sina åsikter om språkanvändning. Men vi var även medvetna om att vi till viss del styrde 

samtalen när eleverna kom in på samtalsaspekter som inte berörde studiens syfte. 

Databearbetning 
Då transkriberingen inleddes gjordes valet att inte inkludera pauser, betoningar eller 

överlappningar av elevernas tal. Detta då det inte var aktuellt för studiens syfte samt att vi 

ville fokusera på innehållet i samtalen och inte sätten eleverna talade på. En inkludering av 

detta hade krävt en djupare analys där nyanser i samtalen kunde uppmärksammats. Vi anser 

att om vi hade gjort denna typ av transkribering skulle mer hänsyn behövts ta till hur de olika 

eleverna talade samt ytterligare en analys hade behövts göras på hur de samtalar i andra 

sammanhang. Detta för att få en bild av vad de menar i sin användning av olika tonlägen och 

intonationer. Som beskrivs i metoddelen var vi inspirerade av en kvalitativ innehållsanalys 

men med inspiration från det sociokulturella perspektivet som motsätter sig att inte se saker i 

sitt sammanhang. Vi har därmed inte ryckt ut elevernas ord som enheter och inte heller ryckt 

ur meningarna från sitt sammanhang. Detta för att vår forskning bygger på språkanvändning, 

dialog och samspel mellan eleverna och därför anser vi att det är viktigt att inte gå miste om 

detta. Valet av kvalitativ innehållsanalys gjordes då den innehåller objektivitet och poängterar 

att forskarens värderingar inte ska påverka processen. Efter att den transkriberade empirin 

skrivits ut i pappersform för sortering, valdes dialogsekvenser ut, för att behålla samspelet 

mellan eleverna i ett sammanhang. I dessa dialogsekvenser fann vi teman som till viss del 

uppbyggdes av de frågor som samtalen utgick ifrån under fokusgruppsamtalen. Dessa teman 

övergick till att bli arbetets kategorier. Kategorierna som fastställdes är: vad är språk?, 

språkanvändning i skolan samt språkanvändningens möjligheter och svårigheter. 

Kategorierna är nära kopplade till varandra men har olika riktningar. Att kategorierna 

innehåller liknande aspekter kan bero på att de förberedda frågorna var utformade för att 

stötta deltagarna i samtal kring språk med fokus på dialogen. Frågorna har därför inte några 

direkta svar utan bygger på elevernas uppfattningar och dialogen dem emellan. En justering 

av frågorna inför samtalen kunde därför gjorts för att få tydligare inriktningar i dialogerna, 

men då språkanvändning är ett brett ämne kan justeringar även resulterat i att innehållet 

fortfarande innehöll aspekter som gick in i varandra. Valet att ta inspiration från en kvalitativ 

innehållsanalys gjordes då en kvalitativ forskning fokuserar på empirins innehåll och ord 

(Bryman, 2011). Vår strävan var att korta ner empirin men ändå få med innehållet och 
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dialogerna i sitt sammanhang. Därför har empirin inte bara behandlats efter enskilda elevers 

yttranden utan även utifrån ett dialogiskt perspektiv på innehållet där elevernas dialoger låg i 

fokus Linell (2009). Vid analysen justerades dessa teman efter vad eleverna hade samtalat om, 

både samtalsdelar som berörde de förberedda frågorna men även aspekter som eleverna själva 

lyft. Under sorteringen av empirin ansågs stora delar av empirin inte svara på vårt syfte och 

forskningsfråga och sorterades således bort.  

 

Resultatdiskussion 
Nedan kommer det resultat som redovisats att diskuteras i förhållande till teori och litteratur 

tillsammans med egna insikter. Resultatdiskussionen är uppdelad på liknande sätt som själva 

resultatet där underrubrikerna är; vad är språk och språkanvändning för eleverna i studien?, 

språkanvändning i skolan samt språkanvändningens möjligheter och svårigheter i skolan. 

Under diskussionen har studiens syfte: Att undersöka elevers perspektiv på språkanvändning 

samt betydelsen av språk i en skolkontext samt forskningsfrågan: Hur samtalar elever i 

grundskolans tidigare år om språkanvändning i skolan? varit i fokus. 

Vad är språk och språkanvändning för eleverna i studien?  
Eleverna beskriver i samtalen att i olika länder finns det olika språk som både talas och skrivs 

olika beroende på vilket land man befinner sig i. Då Statistiska centralbyrån i sitt 

pressmeddelande, 2013, visade att invandringen till Sverige ökat samt att vart femte barn i 

Sverige är fött utomlands eller har utrikesfödda föräldrar menar vi att det inte är konstigt att 

eleverna kopplar språk till olika länder. Eleverna var även uppmärksamma på att länderna har 

andra skrivsystem än det vi har här i Sverige. Vi anser att detta har sin grund i att eleverna har 

klasskamrater som tagit med sig ett annat språk till klassrummet och skillnader mellan de 

olika språken har uppmärksammats. Att samhället har blivit mer mångkulturellt gör att fler 

språk automatiskt integreras i skolan. Detta så väl som den nyfikenhet eleverna visar genom 

frågor och i samtal kombinerat med engagerade lärare som förmedlar kunskaper om talat och 

skrivet språk samt kroppsspråk och teckenspråk gör att eleverna är medvetna om olika språk 

och dess användning i skolan. Lärare har olika erfarenheter och kunskaper om språk, vilket 

gör att språkanvändningen varierar i klasserna. Då eleverna i en av de undersökta klasserna 

har undervisning där teckenspråk används som stöd beskrev de i resultatet att för dem är språk 

i skolan även kropps- och teckenspråk. Säljö (2000) talar om den retoriska funktionen som 

speglar vilken relation eller känsla man har till det man vill förmedla och beskriver det som en 

underton i språkanvändandet. Vi menar att när språket brister eller missförstås kan den 

retoriska funktionen hjälpa till att bygga broar för att eleverna ska kunna förstå andras eller 

förmedla sitt egna budskap. Detta gäller även lärare, då de kan ta hjälp av tonläge och 

kroppsspråk för att förmedla information och kunskap till sina elever. Vi ser därför inte denna 

underton bara i språkanvändningen utan även i kroppen då kroppsspråk kan förstärka och 

förtydliga ett budskap. 

 

Hansson kom i sin studie (2011) fram till att gymnasieelever ser på språkanvändning i skolan 

som att svenskämnet handlar om språklig korrekthet och grammatik. Tendenser till detta visar 

sig även i vårt resultat då vissa elever beskriver språkanvändning i skolan som att man ska 

lära sig alla bokstäver, stava ord rätt och uttrycka sig korrekt, men eleverna i vår studie 

samtalar aldrig om svenskämnet. Einarsson (2009) skiljer på språk som användning och språk 

som system och det som både gymnasieeleverna och eleverna i vår undersökning samtalar 

om, ser vi, som det språkliga systemet samt hur det kan användas korrekt. Detta kopplar vi 

även till det Säljö (2000) kallar den semiotiska funktionen. Korrektheten ser vi som något som 

bedöms efter en situation eller sammanhang samt vem som tolkar budskapet. Säljö menar 
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också att det talade språket är under konstant förändring, då människan är kreativ och 

anpassar språket efter sammanhang (ibid.). Därför är det, enligt oss, viktigt att umgås i olika 

situationer och med olika människor, då man behöver anpassa talet efter mottagaren. Om 

mottagaren ger respons på att den inte förstår vad som sägs måste ytterligare anpassningar 

göras. Individer kan ha olika relationer till olika objekt och därför är det viktigt att kunna 

kommunicera vad man menar och i vilken kontext det hela sker då det kan ha olika innebörd.  

 

Som visas i resultatet beskriver eleverna att de kan flera variationer på det svenska språket 

såsom skånska, gotländska och dalmål. Till en början klassar eleverna dessa variationer i det 

svenska språket som egna språk men de startar sedan en dialog tillsammans med läraren som 

leder dem fram till slutsatsen att det inte är egna språk utan dialekter inom svenskan. 

Språkforskaren Jan Einarsson (2009) menar att det enda som bestämmer om ett språk tillhör 

ett land är gränsdragningen mellan länderna men att det finns stora likheter mellan 

närliggande länder. De landskapsgränser som finns inom Sverige avgör ofta vilken dialekt 

som talas. De olika länens tillhörighet har varierat under historien då Halland, Skåne och 

Blekinge tidigare tillhört Danmark och därför präglas dialekterna i dessa län utav danskan i 

olika mån. Därför kan vi förstå att eleverna anser att svenskan som talas i andra län är andra 

språk, då de låter olikt de dem hör vardagligen i skolan. Precis som danskan och norskan finns 

det ord som är lättare att förstå än andra, likadant är det då till exempel i Skåne.  

 

Ordet dialekt kommer enligt Einarsson (2009) från grekiskan och betyder sätt att tala och 

samtala, skriftspråket däremot bestäms oftast av en nationell gräns. Det som eleverna i vår 

studie till en början klassar som olika språk, kommer de senare fram till är dialekter. Under 

exempelvis den sekvens där Miranda uttrycker att hon kan skånska, uppstår en dialog där 

eleverna och läraren samspelar med varandra, vilket kan kopplas till Bakthins första och 

tredje nivå (ref. i Dysthe, 1996): existens som dialog och språket som dialog. Den första nivån 

visar sig i samtalet där eleverna och läraren är engagerade i samtalsämnet och lyssnar, svarar 

samt kommer överens om att skånska inte är ett språk utan en dialekt. Den tredje nivån visar 

sig i samspelet i dialogen där läraren ger respons och Melker återkopplar både till Miranda 

och läraren. Här skapas enligt Bakhtin en gemensam förståelse då sändaren uttrycker att hon 

kan skånska och mottagarna ger respons och återkoppling på att skånska inte är ett eget språk 

utan en dialekt inom Svenskan. Även Vygotskij (2001) lyfter förståelse men även social 

samvaro som en primär funktion i kommunikationen. Dessa delar krävs för att 

språkanvändning och tänkande ska förenas med ordbetydelsen. När Mirandas uttrycker sig 

om att skånska är ett språk och får respons av läraren och återkoppling av Melker sker en 

språkhandling där tolkning blir till tänkande och ordbetydelsen reds ut. Vi ser det som att 

”   b     ”       ut och analyseras gemensamt vilket i sin tur leder till ett meningsskapande 

för hela fokusgruppen (Svensson, 2009). 

Språkanvändning i skolan 
En av eleverna uttrycker att det inte bara är i skolan som språkanvändning är viktigt utan hon 

menar att världen går ut på att skriva och prata. Lgr 11 (Skolverket 2011, s. 9) poängterar att 

språk, lärande och identitetsutveckling går hand i hand. Genom uttrycket, tolkar vi att eleven 

menar, att behovet av språkanvändning är stor och för henne bidrar språkanvändning i skolan 

till att skapa förståelse för världen. Dysthe (1996) menar att det är viktigt med dialog i 

klassrummet då det är av stor vikt att integrera det talade med det skrivna samt sociala och på 

så sätt skapas mening, samspel och gemenskap. Genom att integrera dessa tre komponenter 

kan utveckling nås i individens språkanvändning, lärande och identitetsutveckling.  
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En del elever hade ännu inte insett att de redan nu kontinuerligt utvecklar sin 

språkanvändning utan relaterade språkanvändningen till något man utvecklar senare, på 

gymnasiet, medan andra elever uttryckte att tala, läsa och skriva var något de övade på hela 

tiden. De elever som var medvetna om det pågående utvecklandet menade även att det i 

skolan handlade om att skriva och uttrycka sig korrekt så väl som att förstå det skrivna. Om 

eleverna inte har förståelse för det skrivna finns det enligt dem svårigheter inom framför allt 

matematikundervisningen. Gibbons (2010a) menar att det arbetssätt som den sociokulturella 

teorin innefattar, där språk, tänkande och en pågående process är i fokus, gör att eleverna kan 

använda sina kunskaper i olika sammanhang. Eleverna i samtalen har kommit fram till att de 

språkkunskaper de får i skolan är nödvändiga så väl som användbara under 

matematikundervisningen. Att ta med sig kunskaper från en situation till en annan är enlig 

Gibbons (ibid.) en kognitiv utmaning, där man genom kritiskt tänkande och analys byggt upp 

strategier för att tillämpa kunskaper i olika sammanhang.  

Språkanvändningens möjligheter och svårigheter i skolan 
Något som överraskade under samtalens gång var att eleverna såg fler möjligheter än 

svårigheter gällande språkanvändning. Återigen samtalar eleverna om svårigheter angående 

språkanvändning i ämnet matematik samt språkets system då de anser att det tar tid att vänja 

sig vid det svenska skrivna språket. Miranda uttryckte svårigheter i att kommunicera med 

andra elever då hon har ett annat modersmål än svenska. Resterande elever i denna 

fokusgrupp var då snabba med att inflika och ge respons på att de hade förståelse för att det 

tar tid att lära sig ett annat språk på ett korrekt sätt. I Bakhtins andr       ”jag och den andre” 

i klassrummet (ref. i Dysthe, 1996) menar han att hur vi ser på oss själva speglas i andras 

ögon och röster. Bakhtin (ref. i Dysthe, 1996) menar även att i en dialog krävs inte bara tillit 

till sig själv, utan även tillit till resterande deltagarna och tilliten växer fram och blir starkare 

genom dialoger och samspel. Vi ser det som att Miranda har tillit till sig själv då hon vågar 

delta i en dialog trots att hon inte har svenska som modersmål. Resterande elever möter 

Miranda på ett sätt som gynnar hennes tillit till sig själv samt till de andra då de inte ser 

problem i att hennes kommunikation inte är perfekt.  

 

Ett resultat i studien är att eleverna hade olika perspektiv på hur det är att kommunicera med 

elever som har ett annat språk än dem själva. Ett perspektiv handlade om att det var svårt då 

man inte hade ett gemensamt talat språk och de var då oroliga över att man skulle vara utan 

vänner på grund av detta. Ett annat perspektiv handlade om att genom att umgås med elever 

med andra språk kunde man få ett utbyte och lära av varandra. Linell (2009) understryker att 

språkanvändning är något som sker aktivt i samspel där mening skapas i de olika utbytena. 

Även Säljö (2000) menar att i samspel med andra kan vi låna och byta information och 

kunskaper och genom detta skapa göra dem till våra egna. Han menar även att genom samspel 

har vi också möjlighet att ta del av andras erfarenheter. Att lära av varandra var något som 

eleverna i denna studie såg som en självklarhet och de vara väldigt engagerade i de elever 

som kom från andra länder samt att de var nyfikna på att lära sig tala andra språk. I en av 

frågorna blev elevernas syn på                   ”        ”                            D   

fanns elever som i denna diskussion ansåg att det var en nackdel att lära varandra fula ord 

medan andra elever tyckte det var fördel        A             ”        ”               x      

en lärare närvarande anser vi kan ha påverkat elevernas yttrande om att det endast skulle vara 

          V     ”        ”               y                                                        

elever hade tyckt det vore kul att lära sig fula ord, men att kontexten och miljön samt en lärare 

i rummet kan ha gjort att eleverna anpassade sina svar så att de skulle passa in i den miljö de 

befann sig i.  
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Den sociala miljön såväl som den fysiska och psykiska har betydelse för elevers utveckling 

och lärande därför bör lärare utforma en miljö så att varje elev kan dra nytta av den 

(Svensson, 2009). Vi ser även möjligheter i detta som lärare, då genom att ta del av alla 

elevers olika språk i en skolkontext kan ge eleverna inblickar i likheter och skillnader i 

språken samt möjlighet att utveckla sitt tal så att de inte begränsar sig i sitt modersmål. 

Språkundervisningens primära uppgift innebär att underlätta lärandet genom att, som lärare, 

skapa möjligheter och ge eleverna verktyg till att använda olika typer av kommunikation 

(Dysthe, 1996). Det kan däremot uppstå problem då läraren kan vara begränsad i sina 

språkkunskaper gällande andra språk än svenska samt att skolans miljö kan vara begränsad. 

Vygotskij (ref. i Svensson, 2009) menar att en välordnad och stimulerande miljö innebär att 

man erbjuder barnet utmaningar. Eleverna i fokusgrupperna uttryckte sin syn på olikheter där 

de ansåg att olikheter gynnar dem och skolan samt att det hade vart tråkigt om alla var 

likadana. De uttryckte även att man som elev måste våga möta andra elever som inte talar 

samma språk och inte vara rädd för att göra fel. 

 

Något som eleverna i denna studie hade gemensamt med eleverna i Hanssons (2011) studie 

var att det finns fördelar med att ha en varierad språkanvändning samt att kunna anpassa 

språket för olika mottagare. Ester och Elias i vår studie uttryckte att det var viktigt att utveckla 

sin språkanvändning för att kunna besöka andra länder som gäst såväl som i framtida yrken 

utomlands. Elias uttryckte vikten av språkande i sin framtida fotbollskarriär då han ansåg att 

han som fotbollsproffs i England var beroende av en varierad språkanvändning eftersom han 

var väl medveten om att i England pratar man inte svenska. Åldern skiljer sig på eleverna i 

Hanssons studie jämfört med denna studie men däremot är svaren i båda studierna liknande. 

Detta är något som vi finner intressant då trots åldersskillnaden har eleverna liknande 

uppfattningar om varför kommunikation behöver se olika ut beroende på vilken situation man 

befinner sig i. Dessa likheter gör att vi blir nyfikna på huruvida uppfattningarna är liknande 

även hos mellanstadieelever och högstadieelever såväl som i samhället. Vi är även nyfikna på 

när, hur samt varifrån dessa uppfattningar uppstår. 

Konklusion och implikation  
Studien visar att elevers syn på språk och språkanvändning är positiv och de anser att genom 

ett klassrum med många olikheter gagnas deras egen utbildning och utveckling, både som 

människa och språkligt. Eleverna anser att de kan lära sig mycket från elever med andra språk 

men de uttrycker också en stor glädje i att få dela med sig och vara med och lära genom 

varandra. De möjligheter eleverna ser med att ta del av andra språk och dess användning 

överväger de svårigheter som eleverna lyfter. Svårigheterna som tas upp av eleverna 

innefattar möten med andra där ett gemensamt språk saknas. En tydlig bild finns hos eleverna 

om varför de ska utveckla ett varierat språkanvändande både där de är idag så väl som för 

framtiden. De har en bred syn på vad språk är, där både dialekter och språk kopplade till olika 

länder benämns. Eleverna är även medvetna om att det förekommer krav inom olika 

samhällssituationer på språklig variation och korrekthet. De anser därför är det viktigt att 

utveckla sin språkanvändning så att den passar olika sammanhang. Sammanfattningsvis är 

eleverna medvetna om att utan skriftligt och talat språk är det svårt att ta del av det sociala 

samhället. Denna förståelse uttrycker en elev genom orden ”världen går ut på att skriva och 

     ”  

 

Vi tar med oss många lärdomar från den process som detta arbete har inneburit. Lärdomarna 

befinner sig på olika nivåer som innefattar skrivprocessen, samarbete så väl som kunskaper 

denna studie medfört. Att skriva vetenskapliga texter och sätta sig in i olika teoretiska 
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perspektiv har krävt mycket engagemang men vi har lärt oss mycket kring detta. Samarbetet 

under arbetets gång har varit givande där vi hittat nya sidor både hos varandra så väl som oss 

själva. Flera intressanta dialoger har uppstått då olika uppfattningar har diskuterats. I denna 

studies resultat kan vi se att elever har ett stort engagemang och glädje i att lära av varandra. 

Som lärare anser vi att flera språk och olika sätt att använda språket på bör synliggöras och 

utvecklas i undervisningen. Vi ser i och med denna studie stora möjligheter för 

kommunikation och meningsskapande både för elever och lärare i skolan, samhället samt i 

framtiden. Att låta eleverna tala om språk och språkanvändning ser vi som en möjlighet till att 

diskutera olikheter och demokrati i klassrummet. Vid genomförande av liknande 

undersökningar tar vi med oss att det finns fördelar med att göra en pilotstudie inom ett ämne 

för att ha möjlighet att justera frågor inför fortsatta samtal. Detta för att definiera vilka 

aspekter som kan uppkomma under samtal med elever kring ett specifikt ämne. 

 

Det denna studie kan bidra med till lärare och verksamheten är att elevers syn på språk och 

språkanvändning är positiv. Eleverna tar gärna del av andra språk och ser det inte som ett 

hinder om någon elev har ett annat språk än svenska. Lärare kan i och med denna studie, 

organisera undervisningen på ett sätt så att flera språk integreras i skolan. För framtida 

forskning hade vi gärna sett att undersökning gjordes kring undervisning där elever stöttar 

varandra i deras språkutveckling genom varierad språkanvändning i klassrummet. Mångfald 

genom olika röster, det vill säga, olika perspektiv tycks berika lärande i klassrummet. Detta 

för att ta vara på elevers kompetens så att elever ska kunna utveckla sin språkanvändning 

tillsammans, men också för att skapa en grund för socialt meningsskapande.  
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Bilaga A1 – Frågor för fokusgruppsamtal 
 

Hur samtalar elever i grundskolans tidigare år om språkanvändning i skolan? 

 
 Vad är språk? 

 Vilken betydelse har språkanvändning i skolan? 

 Vilken betydelse har det svenska språket i skolan?  

 Vilken betydelse har andra språk i skolan? 

 Är det någon skillnad på människor som talar olika språk? 

 Vad är i så fall skillnaden? 

 Hur många språk kan du/ni? 

 Finns det någonting som blir svårt om man inte är född i sverige och lär sig tala 

svenska direkt när man föds?  

o I skolan 

o Hemma 

o På fritiden 

 Finns det några fördelar med att ha ett annat språk som sitt första språk? 

o I skolan 

o Hemma 

o På fritiden 

  



 

Bilaga B1 – Informationsbrev till vårdnadshavare 
 

 
 
Till vårdnadshavare i klasser som tar emot lärarstudenter 

Era barns skola samarbetar med lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Det innebär 
att studenter gör praktik i klassen och utför olika uppgifter kopplade till utbildningen. 
Våren 2015 kommer en student som går sin sista termin på lärarutbildningen att 
genomföra sin sista praktikperiod i klassen. Studenten kommer att hålla i större delen av 
undervisningen, men också tillsammans med klassläraren dokumentera undervisning i 
syfte att identifiera ett utvecklings-område. Dokumentationen kan ske genom inspelade 
samtal, bilder, video med mera. Det insamlade materialet kommer att hanteras etiskt 
korrekt enligt vedertagna principer vilket till exempel innebär att elever och lärare 
avidentifieras och att dokumentationen endast användas för utveckling och utbildning. 
Vi vill avslutningsvis betona att förbättringsarbetet genomförs i syfte att gagna alla 
barns utveckling och lärande. 

Om du/ni har frågor får du gärna höra av dig till mig. För att studenterna skall kunna 
planera sina uppgifter behöver vi svar så snart som möjligt om ditt godkännande.  

Vänliga hälsningar 
Anki Wennergren (Utbildningsledare)  
Mail: Anki.Wennergren@hh.se tel. 070-222 1997 
 
Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 
 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

□ JA, jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i undervisning som dokumenteras 
 

Vårdnadshavare för: 
............................................................................................................................ 
 
 
Datum  

................................................................................................................................................... 
Vårdnadshavares namnteckning 
 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
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Telefon: 035-16 71 00
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