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Sammandrag
Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskaper om hur kollaborativ
interaktion kan användas för språk- och kunskapsutveckling hos elever med svenska
som andraspråk på gymnasieskolans nationella program. Studien är utformad som en
observations- och interventionsstudie med både kvalitativa och kvantitativa ansatser.
En språkutvecklande arbetsmetod kallad dictogloss prövas på en elevgrupp som
observeras vid tre tillfällen. Språkliga och innehållsrelaterade episoder räknas och
analyseras därefter i detalj. Studiens deltagare bidrar genom intervjuer med sin syn på
arbetsmetoden, vilken utöver att utveckla språket även har för avsikt att skapa mening
genom ämnesintegration. Studiens resultat jämförs avslutningsvis med en liknande
studie som gjorts på målgruppen vuxenstuderande SFI-elever.
Resultatet visar att en välstrukturerad kollaborativ språkutvecklande arbetsmetod som
dictogloss fungerar väl även för andraspråkstalare som inte längre räknas som nyanlända. Även elever som redan har ett fungerande vardagsspråk kan i smågrupper
interagera och hjälpas åt mot nästa utvecklingssteg.

Nyckelord: andraspråksundervisning, kollaboration, interaktion, smågruppssamtal,
dictogloss, gymnasieelever, språkutveckling, ämnesintegration
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1. Inledning
Lärare som undervisar i svenska som andraspråk på gymnasieskolan ställs ofta inför
grupper där eleverna har vitt skilda modersmål, ambitioner och antal år i Sverige.
Parallellt med sitt vardagsspråk behöver eleverna utveckla såväl skolspråk som
ämneskunskaper och tiden är knapp. Enligt mina egna lärarerfarenheter brottas man
ständigt med prioriteringar och hur lektionstiden med eleverna bäst ska nyttjas känns
ibland som en gåta. Funderingar kring detta dilemma har legat till grund för denna
studie som fokuserar på en undervisningsaktivitet som syftar till att både utveckla
språk- och ämneskunskaper. Förhoppningsvis kan studien bidra med underlag som
motiverar ett förslag på aktivitet och ger perspektiv på en specifik arbetsmetod.
I studien undersöks möjligheten att kunna dra nytta av elevernas egen förmåga att
stötta varandra språkligt och samtidigt arbeta ämnesintegrerat genom en arbetsmetod
kallad dictogloss. Metoden innebär att andraspråkselever i smågrupper med
gemensamma krafter ska rekonstruera en uppläst text och fokus läggs då på såväl
innehåll som form i språket. Inför utforskandet av detta konkreta förslag till
lektionsplanering, har inspiration tagits från forskning av Lindberg och Skeppstedt
(2000). Dessa forskare har undersökt dictogloss utifrån tesen att interaktion mellan
vuxna SFI-elever fungerar språkutvecklande sett till ”andraspråkets formella aspekter
och språklig medvetenhet” (ibid. 2000:202). Eftersom målgrupperna i föreliggande
studie skiljer sig från den som undersökts i Lindberg & Skeppstedt (2000) är det
intressant att jämföra resultaten. Även om resultaten kan skilja sig åt mellan studierna
är hypotesen att något värdefullt sker i anslutning till strukturerad kollaboration
mellan elever. Denna undersökning kan exemplifiera en ämnesövergripande, praktisk
arbetsmetod vilken kan antas stötta och utmana gymnasieelever med annat modersmål
än svenska.
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2. Syfte och forskningsfrågor
Syftet med arbetet är att bidra med kunskaper om hur kollaborativ interaktion kan
användas för språk- och kunskapsutveckling hos elever med svenska som andraspråk
på gymnasieskolans nationella program.
Studiens forskningsfrågor är följande:
•

Vilken typ av språkliga episoder och diskussioner förekommer när andraspråkselever arbetar med dictogloss i gymnasieskolan?

•

Hur upplever eleverna dictogloss som ämnesövergripande arbetsmetod?

•

Vilka likheter och skillnader i resultaten framkommer vid en jämförelse
mellan andraspråkstalande gymnasieungdomar och vuxna SFI-studerande?
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3. Bakgrund
3.1. Utmaningar för elever med svenska som andraspråk på gymnasieskolan
Lärare på gymnasieskolans nationella program möter inte sällan elever vilka på
marginalen klarat kunskapskraven för svenska / svenska som andraspråk i grundskolan. Bland dessa elever finns de med annat modersmål än svenska som på ett fåtal
år utvecklat ett väl fungerande vardagsspråk. Detta innebär att behov av språklig
stöttning inte alltid uppmärksammas hos vissa elever med relativt grunda kunskaper i
svenska. Axelsson (2015:129f) understryker vikten av att ge nyanlända1 elever
stöttning på individuell nivå samtidigt som förväntningarna ska vara höga. För bäst
progression krävs explicit undervisning av lärare i kombination med ”rika möjligheter
till språklig interaktion i större och mindre grupper med kamrater som nått längre i
svenska” (ibid. 2015:130).
Gymnasiestudier håller ett högt tempo och skolan kräver att alla dess elever utvecklar
sitt skolspråk. Skolspråket vilar i huvudsak på skriftlig grund och inte sällan används
vardagsord med en annan betydelse (Liberg, Geijerstam & Wiksten Folkeryd
2010:31). Detta bör alla lärare ha en medvetenhet om för att kunna stödja eleverna i
sin utveckling mot ett mer kunskapsrelaterat språk. I jämförelse med vardagsspråket
innehåller skolspråket fler komplexa termer och begrepp och ett viktigt undervisningsinslag är att ”packa upp” och förklara dem (ibid. 2010:57). Det allt mer
avancerade skolspråket innebär dubbelt arbete för elever med svenska som andraspråk
i jämförelse med elever med svenska som modersmål eftersom andraspråksinläraren
samtidigt är i fortsatt behov av att utveckla vardagsspråket.
Religionskunskap 1 är ett obligatoriskt gymnasieämne och bland kunskapskraven
används begreppet att redogöra kopplat till flertalet ämnesområden (Skolverket
2011a). Om redogörelserna bör göras i muntlig eller skriftlig form specificeras ej men
erfarenheten säger att kunskapen oavsett modersmål förväntas redovisas verbalt på

1 Invandrade elever som gått upp till fyra år i svensk skola (Skolverket 2022)
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svenska för undervisande lärare. I det centrala innehållet i ämnet svenska som
andraspråk 1 ingår bland annat att eleven ska delta i samtal och diskussioner med ett
språk anpassat till ämne, syfte, situation och mottagare. Vidare ska kursen behandla
textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag bland annat i beskrivande texter
(Skolverket, 2011b). Det är viktigt att nyttja tiden i skolan för språkinlärning och dra
nytta av den möjlighet som där finns för elever med annat modersmål än svenska att
möta och pröva språket på lämplig nivå. Ett par av de åtaganden som Skolverket
formulerar kopplat till skolans värdegrund och uppgifter är att förtrogenhet med
svenska språket ska befästas genom undervisning i många av skolans ämnen. Skolan
ska även ta hänsyn till elevernas kunskapsnivå, olika behov och förutsättningar. De
elever, däribland vissa andraspråkstalare, som har svårigheter med att nå
utbildningens mål ska ägnas särskild uppmärksamhet (Skolverket 2011c).
3.2. Klassrumsinteraktion
Det vanligaste mönstret i klassrummet är att läraren talar två tredjedelar av tiden. Två
tredjedelar av övrig tid upptas av pratglada elever, vilket lämnar en niondel för
resterande elever att dela på (Löthagen, Lundenmark & Modigh 2012:66). Detta
innebär inga optimala förutsättningar för elever med stort behov av att använda sitt
nya språk. Situationer för att inbjuda till interaktion mellan eleverna för att utöka
elevernas taltid behöver planeras och arrangeras (ibid. 2012:66ff). Dysthe (1996:50)
hänvisar till Nystrands presenterande respektive socialt interaktiva undervisning.
Den socialt interaktiva undervisningsformen främjar en annan slags undervisning än
den presenterande vars förmedling av kunskap är enkelriktad. Den socialt interaktiva
undervisningen innefattar alla typer av undervisning som medvetet lägger fokus på att
skapa dialog mellan eleven och andra individer samt mellan eleven och det stoff som
förväntas läras in (ibid. 1996:51ff).
Dictogloss är en uppgift och arbetsmetod som ger möjligheter till språkanvändning då
inlärare kollaborativt i mindre grupper ska återskapa en uppläst text. Aktiviteten kan
kombinera kommunikativa och forminriktade aspekter av språklig aktivitet samtidigt
som innehållet är meningsfullt. Uppgiften uppmuntrar till samtal elever emellan kring
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såväl textens informationsinnehåll som språkets form (Gibbons 2009:109f).
Dictogloss kombinerar skriftlig och muntlig användning av språket och på frågan vad
som är viktigast om man jämför dem båda svarar Dysthe:
att man inte är överens om huruvida det är skriftlig eller muntlig
användning av språket som är viktigast för tankeutvecklingen men den
säkraste slutsatsen är att båda är viktiga. (Dysthe 1996:90)
Den forskning som hittills gjorts på dictogloss har främst varit med
andraspråksinlärare på grundnivå, exempelvis Swain (1998) samt Lindberg &
Skeppstedt (2000). I före-liggande studie är det elever med gymnasiebehörighet som
utforskas.
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4. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter
4.1. Tidigare forskning
Umgänge och dialog har under de senaste decennierna börjat lyftas fram som gynnsamma aktiviteter för språkutveckling och intresset för forskning om diskurs och talad
dialog har ökat (Hammarberg 2013:60). Enligt Hammarberg (2013) ses det som
pedagogiskt motiverat att i andraspråkssammanhang utforska interaktionens
betydelse för inlärningsprocessen och perspektivet passar bra i kombination med ett
intresse för att lära sig mer om formell inlärning (ibid. 2013:60). I följande avsnitt
beskrivs tidigare forskning och pedagogiska perspektiv kopplade till just detta.
4.1.1.

Interaktionens betydelse för språkutveckling

Interaktion i andraspråkssammanhang kan ske mellan såväl målspråkstalare och
inlärare som inlärare emellan. Hammarberg (2013) beskriver ett nyckelbegrepp inom
forskningen kallad språklig input. Denna utgör källan till kunskap om målspråket och
i sammanhanget läggs inte mycket vikt på inlärarens egen talproduktion. Krashens
inputhypotes lägger istället tyngdpunkt på samtalspartnerns roll och menar att
målspråket bör innehålla språkliga drag steget över det stadium som inläraren befinner
sig på. Hammarberg redogör vidare för anpassat tal (foreigner talk och teacher talk)
vilket har studerats med mycket fokus på just målspråkstalarens bidrag. Man har
undersökt huruvida språkliga rättelser, s.k. negativ feedback, gör effektiv nytta för
språkinlärningen och vissa studier har påvisat att den mest effektiva formen för
bestående verkan inbegriper inlärarens egen självkorrigering i praktiska situationer
(Hammarberg 2013:61f). Som förlängning av detta har andra forskare hävdat att
inlärarens aktiva roll genom egen produktion av yttranden, dvs output, är ett nödvändigt led i inlärningen då denne har möjlighet att pröva sina hypoteser och få en
reaktion från mottagaren. Begriplig output är ett begrepp som Hammarberg (2013)
tillskriver Swain. Long tillskrivs tankar om att ”förhandling om betydelse bidrar till
att fokusera inlärarens uppmärksamhet på de relevanta språkliga elementen, få denna
att lägga märke till dem och öka medvetenheten om dem.” (Hammarberg 2013:63).
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En inlärningsprocess påbörjas alltså i sammanhang som aktivt involverar inläraren i
konstruktiva förhandlingar som aktualiserar språkliga behov. Språkliga företeelser
som inläraren behöver uppfatta, producera och automatisera ökar inlärarens
formfokus (ibid.).
Ytterligare ett sätt att se på interaktionens roll, vilken skiljer sig från input-traditionen,
är det som hör till den sociokulturella teorin (Hammarberg 2013:64). Detta synsätt tar
bland annat utgångspunkt i den ryske psykologen Vygotskijs utvecklingsteori där en
grundtanke är att vårt språk, på grund av kommunikativa och sociala behov, utvecklas
genom sociala kontakter (ibid.). Genom interaktion internaliseras språket succesivt
hos målspråksinläraren och i samspel och samarbete med talare som bättre behärskar
målspråket kan inläraren i den närmaste utvecklingszonen utvidga sin befintliga
kompetens. Den närmaste utvecklingszonen betecknar avståndet mellan vad individen
klarar att utföra ensam jämfört med i samarbete med andra. Det kommunikativa
behovet gör att språket utvecklas och i en kollaborativ process finns förutsättningar
för språklig stöttning i form av rättelser och tolkningar, vilket inläraren kan utnyttja
om det ligger inom den närmaste utvecklingszonen (Hammarberg 2013:64f).
Enligt Sato & Ballinger (2016) skiljer sig interaktion mellan modersmålstalare och
inlärare och interaktion mellan jämbördiga inlärare åt på flera punkter. Input från en
modersmålstalare är oftast mer komplex i jämförelse med den som kommer från en
inlärare men sett från ett språkinlärningsperspektiv är den senare ofta jämförbar eller
bättre. Inlärare är mer villiga att erkänna sina brister och rätta sig själva i interaktion
med en annan inlärare än med modersmålstalare och studier visar dessutom att
modersmålstalare ger knappare och mindre effektiv feedback än jämbördiga inlärare
(ibid. 2016:2ff). I inlärningsteorier som betonar vikten av en kognitiv, medveten
process är interaktionen central och bidragande till att inläraren reflekterar över sitt
utflöde (Donato 1994:38). Flertalet studier påvisar vikten av samtal för lärande och
utveckling av språket och därmed behöver skolan erbjuda eleverna möjlighet att delta
i sådana i så många sammanhang som möjligt (Liberg, Geijerstam & Wiksten
Folkeryd 2010:43).
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4.1.2.

Dictogloss som metod för språkutveckling

Dictogloss är i grunden en diktamensteknik ursprungligen utformad av Wajnryb
(1990). Metodens struktur ligger fast men genomförandet kan, beroende på grupp,
variera i form av exempelvis textmängd, antal uppläsningar och antal elever som
samarbetar. Nedanstående generella beskrivning av lektionsupplägg i fyra steg är
hämtad från Lindberg och Skeppstedt (2000), vilka studerat vuxna SFI-elever samt
Gibbons (2009), som fokuserar på andraspråkselever under senare delen av grundskolan och första året på gymnasiet.
1. Förberedelse. Relevant förförståelse aktualiseras genom att eleverna
gemensamt bekantar sig med textens tema och eventuellt svåra ord. Eleverna
får gärna ha tidigare kunskap om innehållet.
2. Diktamen. En kort text läses upp för eleverna i normal läshastighet. Först en
gång då eleverna enbart lyssnar, därefter en andra gång då eleverna antecknar
nyckelord och fraser.
3. Rekonstruktion. Under en begränsad tid rekonstruerar eleverna i smågrupper
den text som lästs upp med stöd av sina anteckningar. Texten ska formuleras
på ett passande sätt sett till både innehåll och form.
4. Analys, diskussion, rättning. Gruppernas texter läses upp i helgrupp. Texterna
kommenteras, diskuteras och kan jämföras med originalet. Eleverna ges
möjlighet att göra en sista bearbetning.
Andraspråksforskaren Wajnryb skriver i boken Grammar dictation (1990) om
metoden dictogloss som pedagogiskt redskap för att främja språkutvecklande
kollaboration mellan inlärare. Boken vänder sig inte till en specifik målgrupp utan
delas in i kapitel med aktiviteter passande inlärare som befinner sig på språkstadium
både under och över medelnivå. Övningarna sägs vara konstruerade för att möta elever
i behov av grammatisk kunskap, utan ”att vara torr och avlägsen så som grammatik-
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undervisning tenderar vara” (Wajnryb 1990:14). I interaktion får andraspråkstalaren
möjlighet att uttrycka det hen vill. Kärnan är kollektivt arbete där deltagarna uppmuntras tala om grammatik och i samband med detta upptäcka sina egna kunskapsluckor, vilket i sin tur ska väcka behov och motivation att vilja lära sig (Wajnryb
1990:14f).
Några forskare som undersökt dictogloss eventuella fördelar är Swain (1998) och
Lindberg och Skeppstedt (2000). Swain (1998) som forskar i en kanadensisk kontext
med franska som målspråk, konstaterar att varken språkbad eller formell grammatikundervisning är tillräckligt för att andraspråkselever ska nå målspråksliknande
skicklighet och hon vill undersöka vad som krävs för att eleverna bättre ska behärska
målspråkets grammatik. I jakten på lösning eftersöks tre ”functions of output” (Swain
1998:66) vilka innefattar att man måste lägga märke till den grammatiska formen,
formulera en hypotes och testa den samt att man behöver kunna använda metaspråk
om utflödet. Under experimenterandet med olika uppgiftstyper prövar Swain
dictogloss, vilket ses som en procedur där alla tre funktioner aktiveras. Detta utgör
sedan grunden för ett stort forskningsarbete med dictogloss som metod. I en mängd
analyser utforskas huruvida inlärarens metaspråkliga medvetenhet ökar med hjälp av
dictogloss och om metoden driver på andraspråksutvecklingen (Swain 1998:66–76).
Resultaten pekar mot den pedagogiska användbarheten av kollaborativt arbete kring
utflöde men att inte alla uppgifter genererar metaspråk. Mycket beror på uppgiftens
utformning och samma resultat kan inte heller förväntas i alla typer av grupper. Detta
är något som även Sellgren (2016) understryker och bland punkterna i hennes checklista, avsedd för läraren inför smågruppssamtal, finns bland annat att gruppsamtalets
syfte bör kommunicerats till eleverna samt att eleverna ska ha en god förförståelse
(Sellgren 2016:227). Enligt Swain (1998) är förarbetet exempel på något som
påverkar samarbetet, liksom hur bekanta eleverna är med textens innehåll. Något som
därtill visar sig vara viktigt för att eleverna inte ska lära in eventuellt felaktiga
lösningar är lärarens feedback och tillgänglighet (Swain 1998:79f).
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Syftet med Lindberg och Skeppstedts (2000) longitudinella studie av vuxenstuderande på SFI är ”att studera den sociala interaktionens roll för elevernas
språkutveckling och de metakognitiva och kooperativa strategier som kommer till
användning vid samarbete kring språklig problemlösning” (Lindberg & Skeppstedt
2000:219). Studien genomfördes i en svensk kontext i en heterogen grupp med 70
vuxenstuderande SFI-elever och slutsatserna delas upp i två delar. Beträffande de
pedagogiska vinsterna anser lärarna att övningen bland annat ger dem tillgång till
elevernas tankar och förståelse för språket, dess strukturer och därmed inlärningsprocessen. Gällande de inlärningsteoretiska aspekterna så präglas elevernas interaktion av ett intensivt samspel med målet att uppnå konsensus med hjälp av avstämningar och återkopplingar mellan eleverna (Lindberg & Skeppstedt 2000:217ff).
I studien räknar man så kallade språkrelaterade episoder vilka är uppdelade i
kategorierna grammatik, lexikon och övrigt, se tabell 1.

Elevgrupp

Text 1

Text 3

Episoder kategori

Episoder kategori

Gram. Lex. Övr.
Skolutbildning 0–6 år

Tot. Grupp A+C
Skolutbildning > 7 år

Tot. Grupp D+F

Tot.

Gram.

Lex.

Övr.

Tot.

8

5

12

25

26

28

29

83

13

11

7

31

28

26

22

76

Tabell 1. Sammanställning av två grupper med kortare utbildningsbakgrund än 6 år samt två grupper
med längre utbildning än 7 år (Lindberg & Skeppstedt 2000:208).

Bland slutsatserna beskrivs hur eleverna vid interaktionen under dictoglossövningen
lyssnar på varandra, förklarar, stöttar, rättar och hänvisar till vad man hört läraren läsa.
Eleverna förhandlar om grammatiska kategorier och regler samt använder sina
stödord för att övertyga de andra i gruppen. Interaktionen spelar en positiv roll både
vid tolkningen av inflödet och vid utflödets bearbetning (Lindberg & Skeppstedt
2000:220ff).
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Swain (1998:80) betonar att det finns mycket kvar att utforska för att få reda på vad
som verkligen sker i det kollaborativa arbetet. Detta är något som även Hammarberg
(2013) understryker; huruvida inlärningseffekten är bestående är svårt att metodiskt
påvisa då begrepp som exempelvis medvetenhet är svårt att definiera och det generellt
är svårt att precisera exakt vad som gör verkan och inte (Hammarberg 2013:63). Det
återstår därmed flera aspekter att undersöka när det gäller dictogloss, men interaktiva
övningar anses ofta vara viktiga för språkutvecklingen, vilket beskrivs närmare i
följande avsnitt.
4.2. Pedagogiska perspektiv
Nedan samlas några perspektiv kopplade till meningsfullhet, kollaboration och språkutvecklande arbete, vilka utgör en ram för arbetet med denna studie.
4.2.1.

Metaspråk, grammatik och meningsfullhet

För att lyckas med sin läsning och sitt skrivande behöver eleven kunna leka med,
laborera med och tala om språket och om sitt eget agerande. Detta kallas metaspråklig
och metakognitiv kompetens och är avgörande för att lyckas i sitt kunskapande
(Liberg, Geijerstam & Wiksten Folkeryd 2010:91). Språket behöver användas
effektivt i samband med lärande och i alla kognitivt krävande uppgifter spelar språket
en mycket viktig roll. Samtidigt som eleven lär sig andra saker används språket för att
tala om språket och det så kallade metaspråket utvecklas (Gibbons 2009:61f). Trots
att forskning visar att samtliga elever uppnår högre måluppfyllelse vid kognitivt
krävande undervisning åsidosätts detta ofta i andraspråksundervisning. Fokus läggs
istället på ”fylleriövningar, enklare övningar och fokus på grundläggande
grammatiska formler som är lösryckta ut sitt språkliga sammanhang” (ibid. 2009:24).
Använder man istället språket för ett meningsfullt innehåll i en autentisk kontext blir
det ett effektivt sätt att lära sig såväl språk som ämne och andraspråkseleven får
dessutom en större chans att komma ikapp (Gibbons 2009:35ff). Även Lindberg
(1997:245f) menar att grammatikstudier utan utrymme för kreativ språkanvändning
under århundraden utgjort basen för språkundervisning men påpekar att det ena inte
behöver utesluta det andra:
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en väl avvägd formfokusering inom ramen för en språkundervisning som baseras på
meningsfull interaktion och relevant innehåll är förutsättningen för en allsidig
andraspråksutveckling som även inbegriper formell korrekthet. (Lindberg 1997:259)

Det finns alltså pedagogiska lösningar som leder till formfokus utan att inläraren i
ensamhet behöver traggla tempusformer från en tabell.
4.2.2.

Flerstämmighet och kollaboration i smågrupper

Dysthe (1996) beskriver ett begrepp kallat flerstämmighet, vilket innebär att olika
individer med olika erfarenheter kommer till tals och gör sina röster hörda. Det finns
en stor inlärningspotential i flerstämmigheten och denna dialogiska form av mänskligt
samspel beskrivs som ett mål att eftersträva i klassrummet (1996:227ff). Engagemang
är ett nyckelbegrepp och Dysthe (1996) menar att det är viktigt att läraren själv är
övertygad om och sänder signaler om att eleverna har något att bidra med (1996:239).
Flerstämmighet är inte så vanligt förekommande i svensk gymnasieskola (Liberg,
Geijerstam & Wiksten Folkeryd 2010:20f). Det är för det mesta mycket passivt att
vara elev. Vad många tror är en dialogisk undervisning visar sig ofta vara mer monolog än dialog och denna monologiska dialog bidrar till att eleverna får ytterst få
tillfällen att formulera sin kunskap (Dysthe 1996:9ff).
Enligt Löthagen, Lundenmark och Modigh (2012:20f) är det som är kännetecknande
för en språkutvecklande klassrumsmiljö, en s.k. A-miljö, att den präglas av att många
röster ryms samtidigt. I denna flerstämmiga miljö flätas läsande, skrivande, samtal
och lyssnande ihop och eleverna erbjuds möjlighet att uttrycka kunskap och producera
egna tankar i såväl tal som skrift. Grupparbeten uppmuntras och stor vikt läggs vid
interaktion mellan elever (ibid.). Om eleverna märker att de når längre gemensamt än
individuellt ökar motivationen att låta alla komma till tals (Lindberg & Skeppstedt
2000:222).
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En annan fördel med kollaboration är att den är just gemensam. Alla hålls ansvariga
för slutresultatet vilket gör det lättare att våga dela med sig av vad som åstadkommits,
i form av exempelvis en text, inför resten av gruppen vilket möjliggör värdefull
gemensam feedback för hela klassen (Asker 2005:5). Återigen finns dock anledning
att, likt i studien av Swain (1998), poängtera att grupparbete i sig inte automatiskt
fungerar bättre för inlärningen än exempelvis en föreläsning. Det måste finnas en
pedagogisk tanke bakom och det är viktigt att grupparbetsformen används som en
undervisningsmetod, vilken genererar samspel med öppenhet för att det finns fler
tolkningar än en att göra (Dysthe 1996:223).
Muntlig interaktion är viktig för både språkutveckling och ämneslärande men att det
faller sig naturligt är inte självklart. Sellgren (2016) beskriver hur man i ett brittiskt
forskningsprojekt kallat Thinking togehter utkristalliserat tre typer av elevgruppssamtal där det s.k. utforskande samtalet är den typ som gynnar flest mest (Sellgren
2016:224f). Denna samtalsform präglas av nyfikenhet och som ett led i att åstadkomma detta beskrivs gruppsammansättningen som högst relevant. Några av de
aspekter som förordas är: tre elever per grupp, en blandning av styrkor och förmågor
samt blandade grupper vad gäller kön (ibid: 226f).
4.2.3.

Språkutvecklande undervisning i alla ämnen

Flertalet undersökningar visar att en språkutvecklande undervisning resulterar i bättre
resultat för flerspråkiga elever och deras behov av detta är stort i samtliga skolans
ämnen under hela dagen (Löthagen, Lundenmark & Modigh 2012:21f). Skolans
styrdokument slår fast att alla lärare ansvarar för en språkutvecklande undervisning
och läraren ska dessutom organisera arbetet så att elever ”får möjligheter att arbeta
ämnesövergripande” (Skolverket 2011). Ett fåtal timmars svenskundervisning i
veckan räcker inte för att tillägna sig det kunskapsrelaterade språk som behövs men
genom att i alla ämnen erbjuda ett meningsfullt sammanhang, där språket används och
utvecklas i en naturlig kontext, kan resultaten höjas (Löthagen, Lundenmark &
Modigh 2012:22f).
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Löthagen, Lundenmark och Modigh (2012:77) menar att ämnesövergripande teman
kan skapa sammanhang och helhet i skolans arbete och framförallt andraspråkselever
gynnas av detta. Att kunna återknyta till tidigare lektioner med hjälp av ett uppbyggt
fungerande ordförråd ger eleven tid att fullfölja sina tankegångar (ibid. 2012:77).
Sakprosatexter med sin förtätade text, sina skriftspråkliga ord och uttryck och
tankehopp är en stor utmaning för elever i de högre årskurserna men en flerspråkig
elev har lika stor rätt till kvalificerad undervisning som någon med svenska som
modersmål (ibid. 2012:104). Det är ingen lösning att enbart förenkla undervisningen
för att det finns andraspråkselever i den ordinarie klassen. Att exempelvis undvika att
låta eleverna producera texter på grund av bristfälliga möjligheter att formulera sig i
ett ämne bidrar inte till ökad förståelse. Läraren ska ha höga förväntningar på varje
elev men även ge den stöttning som behövs, målet ska ligga inom räckhåll och
undervisningen strax över elevens språkliga nivå för att eleven ska utmanas men inte
ge upp (Löthagen, Lundenmark & Modigh 2012:38f).
Som en del av genrepedagogiken och cirkelmodellen fungerar dictogloss som en bra
övning för att bygga upp kunskap om ett ämne eller då en genre modelleras. Ämnesinnehåll och språk integreras (Löthagen, Lundenmark & Modigh 2009:170ff). Detta
sätt att arbeta är även något som Gibbons (2009) förordar och i boken Lyft språket,
lyft tänkandet presenteras en mängd exempel på hur lärare i alla ämnen kan planera
sin undervisning för att öka sina flerspråkiga elevers måluppfyllelse.
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5. Metod och material
Den här studien kan betraktas som kvalitativ då den undersöker kollaborativ interaktion kopplat till arbetsmetoden dictogloss genom att data samlats in genom filmade
observationer och frågeformulär. Studien har också ett kvantitativt inslag då jag
räknar antalet språkliga episoder av olika slag och eftersom en av mina forskningsfrågor handlar om att jämföra denna studie med en undersökning som redan gjorts har
jag valt att ett liknande upplägg. I följande avsnitt redogörs för deltagargruppen,
genomförandet av observationerna samt de metoder som använts för att analysera
materialet. Sist presenteras etiska förhållningssätt och överväganden.
5.1. Observationsdeltagare
Undersökningen involverade sex deltagare, en tjej och fem killar, med olika språkliga
bakgrunder och vistelsetid i Sverige. Eleverna var mellan 16 och 20 år gamla och
bosatta i en mellanstor stad i västra Sverige. Att det inte blev jämnare fördelning
mellan könen berodde på att det inte fanns fler tjejer med annat modersmål än svenska
att tillgå i de klasser som kontaktades för att observeras. En av eleverna räknades
fortfarande som nyanländ, vilket innebar att hen varit i Sverige i max fyra år
(Skolverket 2022). Gemensamt för eleverna i gruppen var att de alla hade ett annat
modersmål än svenska. De modersmål som representerades var albanska, arabiska,
baluchiska2, dari3, somaliska och thailändska.
Den ena observationsgruppen (G1) bestod av tre elever vilka gick första året på
samhällsprogrammet. Enbart en av eleverna, som bott i Sverige i sju år, läste Svenska
som andraspråk 1. Resterande två hade bott i Sverige sedan femårsåldern och läste
Svenska 1. I denna grupp var samtliga killar (D1, D2, D3) och genomsnittlig vistelsetid i Sverige var 10 år.

2 Iranskt språk som, likt kurdiskan, tillhör den nordvästiranska språkgruppen (NE 2022).
3 Variant av persiska vilken används som officiellt skriftspråk i Afghanistan tillsammans med pashto
(NE 2022).
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Undersökningens andra grupp (G2) bestod av tre elever som gick andra året på Eloch energiprogrammet. Alla läste Svenska som andraspråk 2 och hade varit i Sverige
mellan tre och sex år. Undersökningens enda tjej ingick i denna grupp (D4, D5, D6).
Genomsnittlig vistelsetid i Sverige var 4,6 år.

Ålder

Kön

D1

17

Kille

Somaliska

Vistelsetid i
Sverige
12

D2

16

Kille

Albanska

11

Sve 1

Samhäll

G1

D3

18

Kille

Baluchi

7

SvA 1

Samhäll

G1

D4

20

Kille

Dari

6

SvA 2

El- och energi

G2

D5

18

Tjej

Thailändska

5

SvA 2

El- och energi

G2

D6

19

Kille

Arabiska

3

SvA2

El- och energi

G2

Modersmål

Nuvarande
svenskaklass
Sve 1

Gymnasieprogram
Samhäll

Observationsgrupp

G1

Deltagarna inom de två observationsgrupperna var heterogena i form av skilda
modersmål och personlig karaktäristik. Den språkliga nivån var jämn i de skilda
grupperna på så vis att samtliga gick samma årskurs och hade nått målen för Svenska
alternativt SvA föregående läsår. Att alla ställde upp frivilligt och var positivt inställda
till sin grupp var ett krav. Jag var sedan tidigare bekant med samtliga deltagare men
inte i egenskap av undervisande lärare under det läsår som observationerna genomfördes.
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5.2. Genomförande observationer
Smågruppsobservationerna inleddes med att jag hade ett öppet sinne för vad genomförandet och efterföljande analys skulle visa. Enligt Dysthe (1996) är det typiskt för
kvalitativ forskning att mer kunskaper och insikter om fältet uppstår i takt med de
observationer och eventuella intervjuer som görs. Detta kan vara både positivt och
negativt då det är svårt att veta exakt vad man ska titta efter och vad man kommer
finna (Dysthe 1996:24ff). Efter att ha gjort den första observationen fanns utrymme
för eventuell finjustering av exempelvis längd på källtext men jag valde att genomföra
samtliga observationer enligt plan. Jag lyssnade inte heller på det inspelade materialet
förrän efter att samtliga observationer genomförts. De två grupperna samlades vid tre
tillfällen på drygt 60 minuter vardera. Vid varje tillfälle lästes en ny källtext upp men
arbetsgången var densamma. Vid observationstillfälle två saknades en av eleverna i
G1 och en av eleverna från G2 var trött och nedstämd. Detta har medfört att jag valt
bort att analysera detta tillfälle.
I följande avsnitt redogörs för denna studies genomförande av dictogloss, presenterad
i de fyra steg jag redovisat i avsnittet tidigare forskning. Som förberedelse inför
diktamen och den gemensamma skrivuppgiften aktualiserades relevant förförståelse
kring det tema som källtexten skulle handla om. Jag hade i dialog med deltagarnas
lärare i Religion 1 tagit reda på vad de under läsåret arbetat med för ämnesområden.
Källtexten vid tillfälle ett kom att handla om ”Judendomen, gudsuppfattning” och vid
tillfälle tre ”Buddhism, etik” (se bilaga 1). Eleverna fick resonera kring vad de visste
om ämnet och ett antal ämnesspecifika och möjligen obekanta ord presenterades på
projektorn. De ord som presenterades motsvarade ca 5% av den totala mängden ord i
texterna. Om någon kände till ordet fick hen förklara det för de andra, alternativt att
samtliga fick ordet förklarat för sig. Orden fanns kvar på projektorn under hela
övningen och även svårstavade namn från texten stod listade. Eleverna informerades
om att målet med hela uppgiften var att de tillsammans skulle skapa en gemensam
text, lik den som blivit uppläst. En text som hade kunnat ”klistras tillbaka rakt in i
läroboken igen”.
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Efter förberedelsen följde diktamen. De beskrivande sakprosatexterna från religionsämnet på 200–250 ord lästes högt i normalt tempo (ca två minuter) och eleverna
fokuserade vid första genomläsningen enbart på att lyssna. Texten lästes högt ännu en
gång varvid eleverna individuellt gjorde stödanteckningar. Därefter skulle eleverna i
grupper om tre, utan lärares hjälp, genomföra sin skrivaktivitet. En av deltagarna i
grupperna utsågs till sekreterare. Detta blev olika personer vid varje tillfälle och
tillsammans jobbade gruppen med att skapa sin text. Eleverna fick 30 minuter på sig
och efter halva tiden visades på projektorn en checklista med påminnelser, främst
kopplade till textens form (se bilaga 2). Allt arbete vid datorn (ljud och bild) spelades
in via datorns program Photobooth, vilket var det material som skulle ligga till grund
för observationsanalysen. Under hela smågruppsarbetet arbetade eleverna självständigt och jag som observationsledare höll mig i bakgrunden. Då tiden för
skrivandet var ute togs elevtexterna upp på projektorn och lästes upp högt. Eleverna
kom själva med kommentarer kring sina texter och de fick även se och jämföra med
källtexten. Läraren, i detta fall jag som observationsledare, bidrog med synpunkter
och kommentarer. På grund av tidsbrist avslutades genomförandet av aktiviteten i
denna studie med att eleverna var och en fick sin gemensamma text skickad till sig,
med uppmuntran om att eventuellt finputsa den och visa sin ämneslärare i religion.
5.3. Datainsamling
5.3.1.

Inspelat material och transkribering

Ett inspelningsmaterial på sammanlagt 120 minuter (observationstillfälle 1+3)
transkriberades efter att samtliga observationstillfällen var slutförda. Alla hörbara ljud
nedtecknades. Med all dialog på papper kunde sedan interaktionen grupp för grupp,
tillfälle för tillfälle, sekvens för sekvens räknas och kategoriseras efter form- och
innehållsliga episoder. Efter att kategoriseringen var gjord kunde jag klippa ut och
klistra in materialet i ett nytt dokument för respektive episod. De sammanställda
episoderna fungerade sedan som underlag för analysen.
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5.3.2.

Deltagarintervjuer

Efter att mina sex deltagare genomfört de tre observationerna med dictogloss fick de
ca tre veckor senare fylla i var sitt digitalt individuellt frågeformulär, se bilaga 3.
Innan frågorna besvarades gick jag igenom frågorna muntligt för att deltagarna säkert
skulle förstå dem och jag lät inte heller formulären vara anonyma, vilket innebar att
om svaren behövde förtydligas så kunde detta göras muntligt i efterhand, vilket inte
visade sig vara nödvändigt.
5.4. Forskningsetiska överväganden
Vetenskapsrådet (2017) beskriver hur observationsstudier, då forskaren befinner sig i
informanternas miljö kan vara förenade med flera etiska problem. Det är viktigt att
deltagaren är informerad om att hen är föremål för forskning och ett skriftligt
samtycke är att föredra (2017:26). I anslutning till att deltagarna i denna studie blivit
tillfrågade om att vara med fick de information både muntligt och skriftligt om
studiens syfte. De informerades om att de i studien skulle avidentifieras och att de
videoinspelningar som skulle göras enbart hade som syfte att underlätta arbetet med
transkribering och analys av vad som sades i smågrupperna. Videoinspelningar kan
innebära vissa av de etiska dilemman som finns i samband med observationer. Om
möjligt bör videoinspelningar undvikas då det kan inkräkta på deltagarnas integritet
och om personen är under 15 år behövs vårdnadshavares samtycke för studien
(Vetenskapsrådet 2017:27). I fallet med denna studie såg jag det som mycket viktigt
att under transkriberingen av smågruppssamtalen kunna identifiera vem som sa vad
och därför togs beslutet att ändå spela in interaktionen via videokameran på den dator
som deltagarna arbetade vid. Samtliga observationsdeltagare var äldre än 15 år och
skrev utan påtryckningar under en blankett med information om studiens syfte och
tillvägagångssätt samt informerades om att de när som helst under studiens gång hade
rätt att avbryta sin medverkan (se bilaga 4).
För att genomföra en observationsstudie vid tre tillfällen under en begränsad period
på 1–2 månader, var det viktigt att minimera risken för att någon deltagare skulle välja

20
att avbryta sin medverkan. Att kunna planera ett nytt datum för gruppen om någon var
sjuk var också viktigt. I egenskap av gymnasielärare kunde jag tillfråga elever i min
närhet vilka var enkla att få tag på och som hade tid, lust och möjlighet att ställa upp.
Vi var bekanta men jag hade dem inte i undervisning det läsår då observationen
genomfördes vilket innebär att ingen befann sig i någon form av beroendeställning till
mig som forskare. Då jag trots allt arbetade som lärare på elevernas skola fanns
givetvis en viss risk att deltagarna uppfattade mig som en auktoritet och inte vågade
uttrycka sig fritt men jag uppfattade inte något sådant.
Att själv axla rollen som observationsledare parallellt med den roll som en undervisande lärare normalt ska ha vid genomförande av dictogloss är inte helt optimalt sett
till undersökningens validitet. Dock syftar studien inte till att undersöka lärarens roll.
Det är interaktionen mellan eleverna och deras betydelse för varandra som har
undersökts. Observationerna genomfördes på elevernas egen skola men klassrummet
var sedan tidigare okänt för samtliga deltagare. De tre tillfällena planerades in under
skoltid då eleverna fick lämna pågående lektioner i ca 90 minuter. Enbart under det
sista observationstillfället fanns möjlighet att samköra de två grupperna.
I det digitala intervjuformulär som deltagarna fick fylla i hade man kunnat tänka sig
att de borde hållas anonyma för mig som forskare. Jag ville dock underlätta eventuell
språkförbistring genom att i efterhand kunna kontakta berörd elev för att förklara vad
som menades om svaret var otydligt. I ett anonymt formulär hade deltagarna
eventuellt uttryckt sig mer ärligt vilket kunnat bidra till en högre validitet.
Beträffande studiens reliabilitet så är all undervisning beroende av sin kontext och att
reproducera exakt vad som analyseras i en specifik studie är därmed en omöjlighet
även om vissa aspekter av den är universella (Dysthe 1996:24ff).
Avslutningsvis vill jag, likt Dysthe (1996), understryka att man bör vara medveten
om att det i kvalitativ forskning är näst intill omöjligt att vara helt objektiv även om
strävan är det. Beroende på den egna referensramen påverkas både frågorna som ställs
och dess svar.
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6. Resultat och analys
6.1. Språk- och innehållsrelaterade episoder
De språkrelaterade episoderna i denna studie har delats in i grammatiska, lexikala
samt övriga episoder. Till övriga episoder hör frågor som har med fonologi, ortografi
och interpunktion att göra. Nämnda episoder finns även med i Lindberg och
Skeppstedts (2000) studie och resultaten kan därmed jämföras. Den fjärde typ av
episoder som tillkommer i denna studie kategoriseras som innehållsrelaterade.

Elevgrupp
G1
G2
Tot.

Text 1

Text 3

Episoder kategori

Episoder kategori

Gram. Lex.
5
8
7
9
12
17

Övr. Inneh. Tot. Gram. Lex.
10
1
24
1
7
13
7
36
9
14
23
8
60
10
21

Övr. Inneh. Tot.
14
6
28
8
11
42
22
17
70

Tabell 2. Antal språk- samt innehållsrelaterade episoder, fördelade på grupp och kategori kopplat till
text 1 och 3.

Samtliga episoder från smågruppssamtalen från den första och den tredje
observationen av de två deltagargrupperna har räknats och sammanställts i tabell 2. I
följande avsnitt redovisas en analys kopplad till resultatet i tabellen och vad
transkriberingarna från de kategoriserade episoderna visar. Analysen följs av
exemplifierande episoder, hämtade ur transkriptionerna. Avsnittet avslutas med
elevernas egna reflektioner kring dictogloss som arbetsmetod följt av en jämförelse
mellan olika målgrupper.
6.1.1.

Grammatiska episoder

Vid jämförelse av grammatiska episoder framträder en skillnad mellan de två
grupperna. G1 förhandlar endast grammatik vid totalt sex tillfällen, i jämförelse med
G2 som gör det vid totalt sexton tillfällen.
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Tittar man på gruppernas slutgiltiga texter och jämför hur eleverna löst grammatiska
utmaningar kopplade till skolspråket syns dock ingen skillnad. Verb i passiv form
används exempelvis lika många gånger i båda gruppernas texter, vilket motsvarar
hälften av antalet gånger i originaltexterna. Vid tre av totalt 22 episoder återfinns förhandlingar kopplade till passivum.
Exempel 1 (G2, text1)
D4: Som man inte kan avbilda eller som inte får avbildas?
D6: / att man inte får avbildas / att man inte får / av- eller hur kan man / hur ska man
säga det
D5: Av bidas / eller / inte
D6: att man inte får avbilda / honom / eller / a / för när man säger avbildas så det är
gud som kommer avbildas
Vid fyra tillfällen förhandlas någon form av nominaliseringar, innebärande att ett verb
omvandlas till substantiv, och detta görs uteslutande av G2.
Exempel 2 (G2, text1)
D6: vaddå utföra eller /
D4: A, i deras utförande det är nånting det som /
I övrigt handlar de flesta språkliga förhandlingarna kopplade till grammatik om
böjning av substantiv (ex. singular/plural), adjektiv (ex. kongruens) och verb (ex.
infinitiv till preteritum).
Exempel 3 (G2, text3)
D4: Levande varelse. Man kan skriva bara varelse.
D6: Eller nån levande varelser //
D5: Alltså – du får inte döda djur / du får inte döda typ som /
D4: Skriv bara inte döda levande varelser
Exempel 4 (G1, text1)
D2: och sjunde vila /
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D3: / och va hette det / och han vilade på / och på sjunde dagen han vilade, eller gud
vilade
Vad som avslutningsvis kan ses kopplat till grammatiska episoder är att det sker
mycket självkorrigeringar och att just förhandlingen mellan deltagarna uteblir.
Exempel 5 (G1, text1)
A: synagogan, synagogor
6.1.2.

Lexikala episoder

I dictoglossens förberedelsefas presenterades flera ord och begrepp som var nya för
en stor andel av deltagarna. Resultatet visar att det förekommer flertalet lexikala förhandlingar och kategorin lexikon med sina 38 episoder utgör den största till antalet,
om man bortser från kategorin övrigt.
Exempel på ämnesspecifika ord och begrepp som förhandlades av båda grupperna är:
allsmäktig, föreskrifter, leva i celibat, utföra ceremonier och monoteistisk.
Exempel 6 (G1, text1)
D2: Gud är en
D1: ja men det har vi skrivit
D3: nej du har inte skrivit
D1: jo..monoteistisk / så att dom tror på en gud..
D3: a, ok
Exempel på ord som förhandlas vilka kan kopplas till det mer förtätade skolspråket
(ex. sammansatta ord, nominaliseringar och passivum) är: grundläggande, förebild,
involverad och avbilda.
Exempel 7 (G2, text1)
D6: Sen / det var nånting att han fick inte avbildas, jag skrev den här.
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D5: Han fick inte avbilda på vad hette den //
D6: Man får inte rita honom eller måla honom ja elle måla gud
Några av de ord som förhandlas kan av många lärare i gymnasieskolan förväntas vara
kända för eleverna, då eleverna rimligtvis borde stött på dem tidigare. Exempel på
detta är etik och moral.
Exempel 8 (G1, text3)
D1: Jag vet inte ens vad etik och moral är //
D2: Inte jag heller
D1: jag vet vad moral är men fuck etik
D2: Jag vet inte vad moral är heller
D1: Det är typ hur man skiljer från rätt och fel
D3: SKRIVER // Så.
D1: Typ om du ser en gammal kvinna tappa en hundralapp och du tar upp den och går
med den / då är det moraliskt fel alltså
Några idiomatiska uttryck och kollokationer som, på grund av brist på tydlig logik,
också gör deltagarna osäkra är exempelvis att begå äktenskapsbrott, bortsett från och
sträva efter.
Exempel 9 (G2, text3)
D6: berusa sig och inte begå etiska brott.
D5: Och inte
D6: begå etiska brott
D4: Etiska / eller / det var nåt med äktenskapsD6: Jag vet inte jag bara skrev // Vad skrev du?
D5: Jag har skrivit // inte begå brott
D6: Du skrev bara inte begå SKRATTAR Var det etiska brott eller vad var det? Eller
nåt annat?
D4: Det var nåt med äktenskap-
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D5: Äkten- SKRIVER
D4: Äktenskapsbrott
D6: mhm
D5: Så.
6.1.3.

Övriga (fonologi, ortografi och interpunktion)

Vid tillfälle ett är den typ av episod kopplat till språklig förmåga som är oftast
förekommande för såväl G1 som G2 den som har kategoriserats under ”övrigt”. Även
vid tillfälle tre bedöms ett relativt högt antal episoder tillhöra denna kategori.
Analysen av interaktionerna visar att de kategorier som förhandlas mest frekvent är
ortografi och interpunktion.
Exempel 10 (G1, text3)
D3: Och inte
D1: Och att leva i celibat / alltså / utan sex
D3: Hur stavas celibat?
D1: C E L I bat. Celi- bat
D3: Ce- li- bat. Så.
Det totala antalet ”övriga episoder” varken ökar eller minskar mellan de två tillfällena.
Vid sju av totalt 45 tillfällen är det fonologin, hur man uttalar specifika ord, som
diskuteras. Dessa episoder innefattar uteslutande ord innehållande vokalerna u och o.
Exempel 11 (G2, text1)
D4: sig till / Moses
D6: a i en brinnande busk, buske
D5: a, ja // det är brinnande bosse
D6: a precis, å sen den där, mening tre är / hur säger man / vad heter den / nånting
buska, busse / hur säger man // buske?
D6: Gud visade sig till Moses / genom en brinnande
D5: Bosse / eller
D6: ja
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D4: Buske
D6: Ja.
D4: Så ja!
Exempel 12 (G2, text3)
D5: A, just det // Det är typ som munkar och nunnor får inte typ som inte göra dom
här för att typ som / inte hur säger man oppföra
D6: vaddå utföra eller
D4: A, i deras utförande det är nånting det som
D5: Ja / eller hur?
D4: mm
6.1.4.

Innehållsrelaterade episoder

Eftersom originaltexterna är på över 200 ord handlar mycket av deltagarnas förhandling om vad de minns av vad som var viktigt i texten och hur de kan formulera
och strukturera detta på ett så tydligt vis som möjligt.
Exempel 13 (G1, text3)
D1: Inte äta och / vahettere vad fan var det
D2: Oavsett vad eller?
D3: Nej inte äta va hettere / fast föda mat efter middag
D2: Fast nej, nej, nej, va inte det bara lekfolket? Hade inte dom att man inte får äta
alls?
D1: Nej. Det var reglerat vad du skulle äta..
D2: Aha
D3: Inte äta fast föda mat
D2: Mhm
Exempel 14 (G1, text3)
D1: Fem
D3: Tio
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D1: A, men alltså fem extra
D2: Nej men typ fem..men tio av..fem av dem är samma som lekfolket
D3: Ska jag skriva tio extra eller fem extra?
D1: Fem, fem, fem extra
D2: Inte fem extra, skriv bara tie extra
D1: De har tio styckna men fem av dem är det lekfolket följer
D3: Tie // Vänta / Munkar och nynn, nunn, nunnor har tie
D1: A
D3: Eee / men fem extra
D2: Va?!
D3: Nej, nej vänta / fem av dem följs av lekfolket
D1: A
Beträffande innehållsrelaterade episoder sker det mer än en fördubbling av det totala
antalet vid jämförelse mellan observationstillfälle ett och observationstillfälle tre. Den
största ökningen sker i G1 där gruppen går från en innehållsrelaterad episod till sex.
Texterna tycks vid en första anblick likvärdiga gällande språklig och innehållslig
komplexitet, men då antal genomgångna ord i uppgiftens förberedelsefas jämförs så
är antalet 11 respektive 18.
Det är svårt att avgöra till fullo vad som kan räknas som förhandling kring innehåll.
Utmärkande för räknade episoder är dock att alla deltagare visar stort engagemang för
att få fram budskapet korrekt och sammantaget visar deltagarna en stor tolerans för
och tålamod med varandra. De uppmuntrar varandra till att fullfölja tankar och
resonemang även om det är svårt.
Exempel 15 (G2, text1)
D6: Vad menar du?
D5: Asså jag menar såhär, äsch, skit samma..
D6: Jo, men säg bara
D5: Jag minns inte vad mena hon men typ som a / Gud skapa dom dagar som vi ska
typ som, vara hemma och vi kan fira / vi kan
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D6: Jag trodde du menade Gud skapade världen på sex dagar och på sjunde dagen han
vilade.
D5: a, ja / aaa
D6: det är därför vi har sju dagar
D5: i veckan // ja
D6: i veckan och på den sjunde dagen så firar dem judiska / judarna dom firar den här
shabbat // det är samma i kristna
D5: ja, det är det jag menar, vi kan skriva ner det
D6: mmm // hur ska vi skriva det?
D5: Det som du säger
D6: Sjunde dagen i veckan / där får du skriva nånting
D4: Här?
D6: Ja // efter den här / den sjunde dagen i veckan eller nånting
Exempel 16 (G2, text3)
D6: Det var döda, stjäla / begå
D4: A det där sista
D5: Är det inte fem? Inte döda levande varelser, inte stjäla / så det är ju fem
D6: Jo, men det fanns tre allvarliga, de mest allvariga var // Den första, den andra, den
D5: Den mest allvarliga / foreskriften eller

Transkriptionsnyckel:
en

emfas

/

kortare paus

//

längre paus

äkten-

avbrutet tal

SKRATTAR

talaren skrattar

SKRIVER

ljud från datortangenter
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6.2. Elevernas kommentarer och reflektioner
Drygt tre veckor efter att studien genomförts fick de sex deltagarna i studien fylla i ett
frågeformulär där de reflekterade över sin upplevelse av de tre observationstillfällena.
Eleverna ombads bland annat skatta huruvida de tyckte metoden dictogloss var lärorik
kopplat till ämnet svenska på en skala från 1 till 5, där 5 innebar ”väldigt lärorik”.
Snittet hamnade på 4 vilket kan jämföras med samma fråga men kopplad till hur
lärorik uppgiften var i relation till ämnet religion där snittet blev något högre. Samtliga
elever framförde att de även lärt sig något nytt om ämnet som källtexterna handlade
om och två tredjedelar menade att de lärt sig minst fyra nya ord.

D1

4

3

≈1

Nya
religionskunskaper
ja

D2

5

5

>3

ja

D3

5

5

≈1

ja

D4

3

4

ja

D5

3

4

>3
>3

D6

4

4

>3

ja

Lärorikt Lärorikt
Svenska Religion

Antal
nya ord

ja

Tabell 3. Utöver hur lärorik deltagarna tyckte uppgiften var kopplat till ämnet svenska respektive
religion, så fick de delge hur många nya ord de lärt sig och om de fått några nya ämneskunskaper.

Bland de fördelar eleverna själva såg med att arbeta med dictogloss nämndes:
”När man jobbar i små grupper så får man fram flera åsikter och förslag om arbetet.
Då kan man välja om andras åsikter är bättre än dina eller inte” (D6)

Detta är något som märktes vid transkriberingen av deltagarnas kollaborerande; att det
fanns en stor lyhördhet och intresse för vad övriga gruppmedlemmar hade att bidra
med. En annan deltagare menar att det kan vara svårt att utföra uppgiften om man inte
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kommer överens. Denna deltagare belyser samtidigt möjligheten till förbättrad
diskussionsförmåga.
”Man tränar på att förbättra diskutionsförmågan, lära sig nya ord och begrepp och
förmågan att lyssna och förstå” (D4)

Att lära sig kommunicera lite bättre var ännu en kommentar kopplad till uppgiftens
fördelar och de flesta deltagarna tycktes se olika typer av vinster med arbetet.
”Det är lätt att förstå och hänga med på lektionen” (D5)

Gällande nackdelar med arbetssättet nämns att arbetet kräver tid, det kan hända att
inte alla orkar anstränga sig, att man inte alltid kommer överens, att det kan bli ojämn
fördelning av arbetet och därtill kommenterades svårigheten i att inte själv sitta vid
tangentbordet:
”det va svårt att kommunicera när någon annan skrev texten” (D1)

Som förslag på vad man hade kunnat göra annorlunda motiverar en av deltagarna
varför de borde få läsa texten själva en gång:
”Ibland så kan man inte fokusera mycket eller förstå om någon annan läser texten.
/…/ deltagarna skulle kunna läsa texten en gång och lyssna på den en eller två gånger
innan man börjar sammanfatta den.” (D6)

Resterande kommentarer gällande eventuell modifiering av arbetsmetoden handlade
om att någon hade velat få längre tid på sig att skriva texten och någon fått texten
uppläst ytterligare en gång.
På frågan huruvida eleverna lärt sig några nya ord i samband med arbetet svarar fyra
av deltagarna att de lärt sig minst fyra nya ord. På frågan om de lärt sig något nytt om
ämnet som texterna handlade om svarar samtliga ja.
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De deltagare som ville kunde ge en avslutande kommentar innan de skickade in frågeformuläret och där beskriver hälften av deltagarna spontant uppgiften som ”rolig”.
6.3. Jämförelse målgrupper
Den tid som passerade mellan observationstillfälle ett respektive tre skiljer sig mellan
denna studie och den gjord av Lindberg och Skeppstedt (2000), presenterad i avsnitt
4.1.2. I denna studie handlar det om tre veckor medan det i den andra studien dröjde
två månader.
Till skillnad från studien gjord av Lindberg och Skeppstedt (2000) där det sker mer
än en fördubbling av det totala antalet språkliga episoder mellan tillfälle ett och
tillfälle tre, så visar denna studie att det varken blir någon signifikant ökning eller
minskning. Detta skulle kunna förklaras med att gymnasieeleverna som är med i
denna undersökning har längre studievana och har varit i Sverige under en längre tid
än SFI-eleverna. Dagligdags ställs ungdomarna framför olika lärare med olika
pedagogik i olika ämnen, vilket kan innebära en upptränad förmåga att uppfatta
skolrelaterade instruktioner. Bortsett från att gymnasieeleverna arbetade tio minuter
längre per text så ligger antalet språkliga episoder på nästan samma nivå. Både SFIeleverna och gymnasieeleverna snittar drygt 25 episoder per grupp och text.
En tydlig likhet mellan studierna är att det sker en ökning av antalet lexikala
förhandlingar från text 1 till text 3 och i de båda studiernas analyser förs resonemang
om att de specifika texterna delvis skiljt sig åt mellan tillfälle ett och tre. I studien av
Lindberg och Skeppstedt (2000:208) står gruppen med lågutbildade elever vid tillfälle
tre för det största antalet språkrelaterade episoder. I föreliggande studie är det gruppen
med minst antal gemensamma år i Sverige (G2) som står för motsvarande.
Det utkristalliserar sig inte någon specifik kategori av språklig episod som förhandlas
mest bland SFI-deltagarna. Bland gymnasieeleverna är antalet grammatiska episoder
generellt ganska lågt.
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Eftersom Lindberg och Skeppstedts (2000) studie av SFI-elever ej undersökt
innehållsrelaterade episoder, går det inte att jämföra gymnasieelevernas arbete kring
texternas innehåll. Ett faktum är att denna studies dikterade texter innehåller fler än
200 ord och den andra studiens texter ungefär en fjärdedel av detta. Den tid som
gymnasieeleverna hade på sig att rekonstruera en text i smågrupper var 30 minuter till
skillnad mot SFI-elevernas 20 minuter.
Huruvida den kollaborativa aktiviteten var hög inom samtliga grupper bland samtliga
deltagare av SFI-eleverna är oklart men man kan i föreliggande studie utifrån
transkriberingarna avläsa att de båda grupperna och dess deltagare varit aktiva.
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7. Diskussion och slutsatser
Syftet med denna studie är att bidra med kunskaper om hur kollaborativ interaktion
kan användas för språk- och kunskapsutveckling hos elever med svenska som andraspråk på gymnasieskolans nationella program. Jag har undersökt området med hjälp
av teorier och tidigare forskning samt genom att genomföra observationer med sex
gymnasieelever med svenska som andraspråk. Utgångspunkten för studien har varit
arbete i klassrummet med en specifik undervisningsmetod kallad dictogloss. Metoden
går ut på att elever placeras i mindre grupper för att återskapa en dikterad text och på
så vis uppmuntras att interagera och kollaborera. I den här studien genomfördes
observationer med sex gymnasieelever med svenska som andraspråk. De klassrumsliknande situationerna observerades med två grupper om tre elever i varje, under tre
tillfällen vardera.
Det är svårt att dra några säkra slutsatser utifrån de observationer som genomförts
men förhoppningsvis kan denna studie bidra med underlag för att motivera aktiviteten
som ett bland flera pedagogiska verktyg i klassrummet. Utöver att undersöka vilken
typ av språkliga episoder och diskussioner metoden uppmuntrar så jämförs olika
målgrupper. I studien prövas även användning av dictogloss som ett sätt att arbeta
ämnesintegrerat. I följande avsnitt diskuteras var och en av mina forskningsfrågor
med hänvisning till observationer gjorda under de sociokulturella omständigheter som
omgav just dessa.
7.1. Språkliga episoder och diskussioner
Den första forskningsfrågan som ställs är vilka språkliga episoder och diskussioner
som förekommer vid arbete med dictogloss. Studien visar att det kan förekomma
metaspråkliga samtal mellan ungdomar på gymnasienivå när förutsättningar för det
ges och att arbetet med dictogloss kan uppmuntra till diskussioner kring exempelvis
grammatik, lexikon, fonologi samt disposition och formulering av innehåll. De båda
undersökta gruppernas totala andel episoder visar att elever med kortare vistelsetid i
Sverige har en större andel både språkliga och innehållsrelaterade episoder än de som
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gått i svensk skola längre. Dock syns i elevernas slutprodukt, i form av den gemensamt
skrivna texten, att det även för elever med lång vistelsetid i Sverige finns ett behov
och en potential utveckla texten. Framförallt handlar de kvarstående utmaningarna om
att formulera och disponera innehåll på ett lämpligt sätt.
Gällande resultaten av de språkliga episoderna ser man vid en närmre analys att
gruppen G1 under två observationer kommer upp i sammanlagt sex grammatiska
episoder, till skillnad från grupp G2 med sina sexton. Eleverna i G1 upplever att de
behärskar grammatiken, vilket kan noteras i deras samtal generellt, men med tanke på
att det mindre flyktiga och mer formella skriftspråket skiljer sig från det informella
talspråket finns detaljer att putsa på och utvecklingspotential även hos dessa elever.
Alla kan gynnas av den metaspråkliga diskussionen men introduktionen från läraren
behöver vara tydlig för att eleverna ska känna till vad de ska fokusera på. Att
observationen inte gjordes i en naturlig kontext med en undervisande lärare som
instruerade eleverna kan ha påverkat studiens resultat. Användning av dictogloss som
en del av arbete med t.ex. genrepedagogik skulle sannolikt vara gynnsamt då eleverna
skulle ha introducerats i den specifika struktur, typ av konnektorer och vanliga
språkdetaljer som eftersträvas i den aktuella genren. Dictogloss hade, likt Gibbons
(2009) menar, kunnat fungera bra som en uppgift vid något av de första stegen då man
undervisar enligt cirkelmodellen (2009:170f). I samband med detta moment hade
eleverna kunnat uppmärksammas på och riktat extra fokus på exempelvis passiv form
och bruk av nominaliseringar. Det här resultatet ligger i linje med Swains (1998)
påpekande att dictogloss kan vara en fruktbar metod för att få eleverna att lägga märke
till, formulera och testa den grammatiska formen (1998:66). I kollaborationen med
gruppen interagerar jämbördiga inlärare och hjälps åt. Att det inte finns någon
modersmålstalare i gruppen är något som Sato & Ballinger (2016) ser som en fördel:
inlärare är mer villiga att rätta sig själva och varandra i varandras sällskap.
Gällande lexikon är eleverna med färre levnadsår i Sverige i större behov av att
ifrågasätta och förklara ords betydelse för varandra. Under förberedelsefasen gick vi
igenom ca 5% av källtextens ord och diskuterade dess innebörd inför uppläsning av
texten. Eftersom eleverna inte får läsa texten före diktamen tvingas läraren uppskatta
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vilka ord som kan skapa problem. I en informationstät och ämnesspecifik text är ca
10% av orden specifika för ämnet och det är just dessa ord som flerspråkiga ofta får
problem med och som gör att de riskerar ge upp. Forskning visar att för att kunna ta
till sig en text behöver eleven förstå minst 95% av orden (Liberg, Geijerstam &
Wiksten Folkeryd 2010:63).
Övriga episoder innefattande fonologi, ortografi och interpunktion. Här skiljer sig inte
grupperna åt, men tittar man närmare på det transkriberade materialet märks att det
som avgör hur mycket ortografi och interpunktion som förhandlas beror på vilken
individ som vid tillfället agerar sekreterare. Vissa elever har mer kunskap, eller är mer
noggranna, än andra, vilket inte nödvändigtvis är kopplat till att de har svenska som
andraspråk.
En av de språkliga förmågor som kan tränas och komma till användning i de flesta
skolsammanhang är att diskutera och resonera kring ett ämne. Detta är en förmåga
som Lindberg & Skeppstedt (2000) bortser från i sin studie av SFI-deltagare, men
något som i denna studie anses relevant och viktigt för studerande på gymnasienivå.
Liberg, Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2010) menar att forskning visar att
skrivaktiviteter som innefattar meningsfulla sammanhang, så som att sammanfatta
innehållet i en text, leder till bättre lärande (2010:75). Detta hävdar även Gibbons
(2009) som understryker vikten av ett meningsfullt innehåll för att lära sig både språk
och ämne (2009:35). Sett till antal episoder så var de innehållsrelaterade episoderna
något fler än de grammatiska.
Ett ifrågasättande som kan komma att dyka upp kopplat till dictogloss är att eleverna
förväntas reproducera en redan skriven text, vilket möjligen inte anses ställa
tillräckligt höga krav för gymnasienivå. Liberg, Geijerstam och Wiksten Folkeryd
refererar till Vygotskij som diskuterar reproduktionens roll för utveckling och svarar
att man kan se reproduktionen som grunden för lärande så länge det sker med
förståelse (2010:76f). Till de ord som några av eleverna i studien inte kände till sedan
tidigare hörde just grundläggande, och här kommer alltså ordet väl till pass – utan en
stadig grund kan inget långsiktigt byggas.
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Dictogloss kombinerar skriftlig och muntlig användning av språket och tack vare den
kollaborativa interaktionen i de små grupperna kan dictogloss vara en bra metod för
att bland annat göra ett receptivt ordförråd produktivt.
7.2. Elevperspektivet
Den andra forskningsfrågan handlar om hur ämnesövergripande arbete med dictogloss ses ur elevens perspektiv. För att svar på detta tas elevernas individuella svar på
frågor om uppgiften till hjälp. Som svar på huruvida eleverna tyckt uppgiften varit
lärorik så framhålls nya lärdomar kring textens innehåll samt utökat ordförråd. På en
skala från 1 till 5 hamnade snittet på 4,16 på frågan om hur lärorikt de tyckte uppgiften
var kopplad till ämnet religion, där 5 motsvarade ”mycket lärorikt”. Samtliga elever
menade att de hade lärt sig något nytt om det ämne källtexterna handlade om. Med
gemensamma krafter har eleverna tillskansat sig nya kunskaper inom det ämnesområde som texten handlat om. De har interagerat och diskuterat textens innehåll
vilket tyder på att de befunnit sig i den närmaste utvecklingszonen. Hade läraren följt
normen och tagit 66% av lektionstiden i anspråk (Löthagen, Lundenmark & Modigh
2012:66) är sannolikheten stor att svårbegripliga ord och begrepp inte skulle ha
förklarats. Behovet att förhandla ämnesspecifika ord styrks i studiens resultat där
gruppernas lexikala episoder räknats. Ett positivt resultat av arbetsmetoden dictogloss
är att eleverna tränar såväl förmåga att anteckna stödord som hörförståelse, vilket ju
kommer till användning i alla skolämnen.
Med tanke på att studien enbart har sex deltagare kan svaren inte ses som allmängiltiga
men de ger en fingervisning om hur upplevelsen var för dessa elever. Som
observationsledare uppfattade jag det som att eleverna upplevde meningsfullhet med
ett ämnesövergripande tema och då hälften av eleverna i en frivillig kommentar skrev
att uppgiften var ”rolig” kan det tolkas som ett moment som bidragit till en gynnsam
inlärningsmiljö.
Enligt Wajnryb (1995) blir eleverna mer mottagliga vid arbete med dictogloss som
metod, genom att först prata om det ämne texten kommer att handla om. Deras intresse

37
väcks och de blir personligen engagerade i diskussionen (1995:7). Detta är något som
är svårmätbart och förberedelsen inför diktamen är inget som analyserats i denna
studie. Upplevelsen var dock att samtliga deltagare bidrog i det förberedande samtalet
och de ville dela med sig av vilka kunskaper de hade om den religion som var ämnet
för den text som skulle läsas upp.
Slutligen vill jag återkoppla till Gibbons (2009) som betonar hur många möjligheter
till meningsfullt och språkutvecklande samarbete som grupparbete erbjuder. Eleverna
möts av ett brett språkligt spektrum riktat mot dem som individer där de behöver vara
aktiva, till skillnad mot passivt lyssnade, och interaktionstillfällena blir långt fler och
utmanande när läraren tar ett steg tillbaka. Tankar, idéer, ord, fraser och meningar
omformuleras och revideras och ett innehåll som från början kanske inte uppfattades
korrekt blir med kamraternas hjälp begripligt. Mindre säkra elever känner sig trygga
och vågar i smågrupper ta risker i större utsträckning än i helklass (2009:208f). Dessa
slutsatser stämmer överens med resultaten i tidigare studier och transkriptionerna i
denna studie indikerar tydligt att samtliga elever varit involverade i uppgiften.
Elevernas engagemang och respekt gentemot varandra då de förklarade, stöttade och
rättade varandra går inte att ta miste på.
7.3. Likheter och skillnader mellan målgrupper
Med studiens tredje och sista fråga söks svar på huruvida resultaten i Lindberg och
Skeppstedts (2000) studie av vuxna SFI-studerande skiljer sig från denna studie med
andraspråkstalande gymnasieungdomar. I båda studierna har smågrupper vid tre tillfällen vardera prövat dictogloss och antalet språkliga episoder har räknats.
Med tanke på att eleverna i denna studie fick längre tid på sig att återskapa sin text
hade man kunnat tänka sig att det sammanlagda antalet episoder skulle bli högre men
så är inte fallet. Tolkningen man kan göra utifrån detta är, likt den gjord av Lindberg
och Skeppstedt, att de elever som gagnas mest av övningen dictogloss med målet att
arbeta med språket och komma fram till ”en godtagbar form och syntaktisk ram”
(2000:220), är de med minst antal skolår i bagaget. I denna studie är det antal svenska
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skolår som räknats och studien tar inte tar hänsyn till studiebakgrund innan svensk
skola påbörjats, vilket den andra studien gör. Värt att poängtera är dock att en
”godtagbar form” inte behöver vara målet på gymnasienivå. Målet kan sättas högre
än så; genom att läraren ger eleverna instruktioner om att exempelvis lägga extra fokus
på nominalfraser och passiv form, kan det finnas utmaningar för alla typer av grupper.
Med hänvisning till denna studies transkriberingar är en alternativ tolkning som kan
göras kopplat till skillnaden i antal språkliga episoder mellan målgrupperna, att i
jämförelse med Lindberg och Skeppstedts (2000) vuxenstuderande tycks gymnasieeleverna ha mer bråttom och väljer inte alltid att stanna upp och förhandla tills de når
konsensus. Anledningen till detta kan möjligen vara källtextens omfattning. Det är
inte alltid som den språkligt korrekta lösningen blir den som hamnar i det gemensamma dokumentet. Även Lindberg och Skeppstedt (2000) kommenterar en alternativ
källa till varför den inte alltid är det språkligt korrekta förslaget som blir det slutgiltiga
valet till den gemensamma texten. De menar att det kan bero på grupptryck samt att
elevernas status i gruppen kan spela in. Detta anses dock inte vara något större
bekymmer eftersom inte enbart förhandling som leder till ”korrekta slutprodukter”
bidrar till språkutveckling (Lindberg & Skeppstedt 2000:222). Om det sista steget i
processen genomförs, innefattande analys, diskussion och rättning, så finns
fortfarande möjlighet för individen att påverka slutresultatet.
Eftersom denna studies observationer i ett tidigt skede visade att deltagarna ägnade
en stor del av sitt samarbete till förståelse av och förhandling kring de dikterade
texternas innehåll, vilka är ca fyra gånger så långa som de texter Lindberg och
Skeppstedt (2000) använt i sin studie, så har förutom språkrelaterade episoder, även
innehållsrelaterade episoder analyserats. Räknar man in dessa så skiljer sig interaktionens frekvens mellan målgrupperna inte åt i de båda studierna.
I Lindberg och Skeppstedts (2000) studie kommenteras och beskrivs i slutsatserna hur
eleverna vid interaktionen under dictoglossövningen lyssnar på varandra, förklarar,
stöttar, rättar och hänvisar till vad man hört läraren läsa. Eleverna förhandlar
grammatiska kategorier och regler samt använder sina stödord för att övertyga de
andra i gruppen. Interaktionen spelar en positiv roll både vid tolkningen av inflödet

39
och vid utflödets bearbetning (Lindberg & Skeppstedt 2000:220ff). Detsamma gäller
gymnasieungdomarna: den kollaborativa aktiviteten var hög inom bägge
observationsgrupperna och man kan utifrån transkriberingarna avläsa att samtliga
deltagare var involverade.
I studien med vuxenstuderande undersöks lärarnas syn beträffande de pedagogiska
vinsterna och de anser att dictoglossövningen bland annat ger dem tillgång till
elevernas tankar och förståelse för språket, dess strukturer och därmed inlärningsprocessen (Lindberg & Skeppstedt 2000:217ff). I denna studie med gymnasieelever
undersöks elevernas egen syn på dictogloss som arbetsmetod, där den främst
utvärderas i positiva ordalag. Det framkommer att det finns vinster med att arbeta med
ett ämne som de har förkunskaper i och möjlighet att lära sig något nytt om ”på köpet”.
Utgångspunkten för båda studierna har varit att man vill utforska ett alternativt sätt
till vad Gibbons (2009) formulerar som ”fylleriövningar, enklare övningar och fokus
på grundläggande grammatiska formler som är lösryckta ut sitt språkliga sammanhang” (2009:24). Sammantaget visar båda studierna att dictoglossmetoden kan vara
en bra lösning för att åstadkomma just detta, sett från såväl elevers som lärares
perspektiv.
7.4.

Didaktiska implikationer

Sett ur ett pedagogiskt perspektiv så finns det delar av dictogloss som aktivitet som
hade kunnat genomföras både noggrannare och mer utförligt än vad denna studie
beskriver och resultatet från en autentisk klassrumssituation hade kunnat se
annorlunda ut. Övningen hade kunnat genomföras med större precision om det varit
undervisande lärare som genomförde den, vilket ju är målet. Med detta menas att
läraren hade kunnat koppla dictogloss till ett specifikt arbetsområde som elevgruppen
varit mitt uppe i, något som exempelvis hade kunnat ha att göra med specifika
textgenrer eller grammatik kopplat till ämnet svenska. Dictogloss hade även kunnat
genomföras i ett klassrum med ämneslärare i exempelvis religion, psykologi eller
samhällskunskap med vinster i form av kunskap kopplat till innehåll, ämnesspecifika
ord och begrepp, vilket är något som denna studie visar. Skolverket betonar att alla

40
lärare i sitt ämne är ansvariga för att stötta sina elevers språkligutveckling (Skolverket
2013).
Denna studie har prövat dictoglossmetoden men det finns delar av den som utelämnas.
Elevernas slutresultat blev aldrig helt fullständiga eftersom meningen är att läraren,
efter att tiden har gått ut för det gemensamma textkonstruerandet, ska gå igenom
samtliga gruppers texter på projektorn, då metaspråkliga samtal kring elevtexterna
kan föras. Efter detta får var och en av eleverna tillbaka gruppens text för att individuellt kunna bearbeta den ytterligare en gång. Detta hade troligtvis gjort elevernas
erfarenhet av dictogloss mer komplett, utan att för den sakens skull anta att eleverna
presterat lika väl om de fått skriva individuellt direkt.
Swain (1998) understryker att metodens resultat påverkas av förarbete, i form av hur
väl eleverna är bekanta med innehållet i texten, såväl som av lärarens feedback
(1998:79f). Lärarens genomtänkta för- och efterarbete i kombination med
smågruppernas interaktion gör dictogloss till en metod som möjliggör att både elever
i kollaboration och lärare i samverkan med sin undervisningsgrupp, kan bli starkare
tillsammans.
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Bilaga 1: Källtexter

Text 1
Judendomen. Gudsuppfattning.
Grundläggande i judisk gudsuppfattning är tanken att Gud är en. Judendomen är alltså
en monoteistisk religion. Detta uttrycks i den judiska trosbekännelsen.
Man säger att Gud har 72 namn. Det kanske vanligaste är Jahve som betyder ’jag är
den jag är’. Bakgrunden till namnet är den bibliska berättelsen om hur Gud visade sig
för Moses i form av en brinnande buske. När Moses frågade den brinnande busken
vem den var svarade den just ’jag är den jag är’. Gudsnamnet Jahve får av gammal
tradition inte uttalas inom judendomen, men Gud har även andra namn, som man får
uttala, till exempel Elohim, Adonai och Ha-shem.
Inom judendomen ser man Gud som den som har skapat jorden och himlen. Enligt
ortodox judendom ska detta ha skett på sex dagar. På den sjunde dagen vilade Gud.
Det är till minne av detta judar firar shabbat, vilodagen.
Gud är enligt judendomen allsmäktig. Detta innebär att Han har makt över allt som
sker på jorden. Ibland ingriper Gud aktivt för att hjälpa människan. På så sätt är Gud
nära människan, samtidigt som Han är helig och fjärran. Inom judendomen betraktar
man Gud som så helig att Han inte får avbildas. Därför finns det inga bilder på Gud i
synagogor.
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Text 3
Buddhism. Etik.
Det finns tydligt pliktetiska inslag i buddhismen. Fem föreskrifter gäller för alla
buddhister. De är att man inte får döda någon levande varelse, inte stjäla, inte ljuga,
inte berusa sig och inte begå äktenskapsbrott. Munkar och nunnor ska leva i celibat.
De regelbrott som anses allvarligast är att döda, att stjäla och att begå äktenskapsbrott
alternativt bryta mot celibatet. Lekfolk följer ofta särskilda regler i samband med högtider, till exempel att inte äta fast föda under eftermiddagen och kvällen.
För munkar och nunnor gäller tio föreskrifter. De första fem är samma som för lekfolk
sedan finns det fem särskilda regler. De är att de inte får äta bortsett från de reglerade
måltiderna, inte ta emot guld och silver, inte sova i höga och bekväma sängar, inte
dansa och sjunga och inte använda parfymer och kosmetiska produkter.
Det finns mängder av detaljerade regler för munkars och nunnors uppförande. Dessa
återfinns i Vinaya Pitaka. Här ingår också hur religiösa ceremonier ska utföras.
Munkar och nunnor ska förutom att följa alla dessa regler också undervisa och leda
religiösa ceremonier, till exempel ritualer i samband med att någon dött. Som munk
och nunna ska man inte bara sträva efter att själv nå nirvana utan också aktivt arbeta
för att hjälpa sina medmänniskor på olika sätt. Att anstränga sig och att undvika lathet
är ett uttalat ideal.
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Bilaga 2: Checklista, på projektor vid observationstillfälle 1
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Bilaga 3: Frågeformulär deltagare
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Bilaga 4: Informationsbrev deltagare
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