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Del 4: Muntliga språkliga interaktioner för lärande 

Muntliga språkliga interaktioner för lärande 

Kirk PH Sullivan, Umeå universitet 

Christian Waldmann, Linnéuniversitetet  

Elevers möjligheter att samtala, lyssna, skriva och läsa sig till kunskaper bygger på deras 

språkliga förmåga vad gäller till exempel ordförråd, grammatik och pragmatik (hur språket 

används i olika sammanhang). Språklig förmåga förvärvas från födsel till vuxen ålder genom 

ett socialt deltagande i språkliga aktiviteter. För att alla elever ska ges så bra förutsättningar 

som möjligt måste den språkliga förmågan ges förutsättningar att utvecklas under hela 

skoldagen, i alla skolämnen och i alla årskurser. I denna artikel fokuserar vi på de muntliga 

språkliga aktiviteterna samtala och lyssna, mer specifikt på hur lärare genom en språk-

utvecklande undervisning kan stödja sina elevers språkliga förmåga i syfte att främja ett 

kunskapsorienterat samtalande och lyssnande. 

Artikeln är disponerad enligt följande: Först beskriver vi karakteristiska drag för en 

språkutvecklande undervisning. Beskrivningen tar sin utgångspunkt i forskning om olika 

faktorer dels i den fysiska miljön, dels om de olika typer av lärtillfällen och interaktioner 

som elever deltar i. Dessa faktorer har visat sig centrala för en undervisning som stödjer 

utvecklingen av elevers muntliga språkliga förmåga (t.ex. Dockrell, Bakopoulou, Law, 

Spencer & Lindsay, 2015; Dockrell, Stuart & King, 2010). Forskningen är förankrad i ett 

specialpedagogiskt perspektiv med målet att inkludera, vilket innebär att artikeln syftar till 

att skapa undervisning som stödjer språkutvecklingen hos alla elever, inte bara hos elever i 

svårigheter. Därefter behandlar vi med utgångspunkt i dessa faktorer ett observations-

verktyg och ett arbetssätt som lärare kan tillämpa för att identifiera såväl styrkor som 

utvecklingsbehov i sin egen och sina kollegors undervisning. Arbetssättet bygger på ett 

kollegialt lärande där lärare deltar i ett kontinuerligt kvalitetsarbete genom att i kollegiala 

samtal diskutera och kritiskt värdera sin egen och andras undervisning, identifiera sina egna 

och andras styrkor och utvecklingsbehov och formulera nödvändiga förändringar i syfte att 

skapa en mer språkutvecklande undervisning. 

Språkutvecklande undervisning: fysisk miljö, lärtillfällen och 

interaktioner 

Inom ramen för forskningsprogrammet ”Better Communication Research Programme” i 

Storbritannien granskade Julie Dockrell och hennes kollegor internationell forskning i syfte 

att identifiera faktorer som kännetecknar en språkutvecklande undervisning och som 

därmed erbjuder elever ett så bra stöd som möjligt i utvecklingen av muntlig språklig 

förmåga (se t.ex. Dockrell, Bakopoulou, Law, Spencer & Lindsay, 2012). Eftersom 

faktorerna identifierades utifrån internationell forskning med en övervikt mot engelsk-

språkiga kontexter kan deras relevans för svenska förhållanden ifrågasättas. Dock har det 
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visat sig i en studie att förekomsten av faktorerna uppvisar stora likheter mellan brittiska 

och svenska skolkontexter (jfr Dockrell m.fl., 2015; Waldmann & Sullivan, 2017). 

Merparten av faktorerna var således högst relevant för svenska förhållanden, medan några 

få faktorer kanske inte hade samma relevans. Faktorernas relevans stärks också av de 

fältarbeten som studenter under flera års tid har genomfört inom lärarutbildning och 

speciallärarutbildning vid Linnéuniversitetet. 

Totalt identifierade Dockrell och hennes kollegor 44 faktorer som med stöd i oberoende 

forskning visade sig ha en positiv effekt på elevers muntliga språkliga utveckling. Dessa 

faktorer kunde föras till någon av följande tre dimensioner: den fysiska miljön i klassrum eller 

andra salar och platser där lärare bedriver undervisning (fortsättningsvis refererade till som 

klassrum oavsett om dessa är reguljära klassrum, slöjdsalar, idrottshallar eller platser 

utomhus etcetera), de lärtillfällen som förekommer i undervisningen eller de muntliga 

språkliga interaktioner som lärare för med elever. Den fysiska miljön och lärtillfällena skapar 

förutsättningar för språkutvecklande interaktioner, vilket innebär att brister i den fysiska 

miljön och lärtillfällena kommer att inverka negativt på lärares möjligheter att erbjuda elever 

olika typer av språkutvecklande interaktioner. Den fysiska miljön utgör infrastrukturen för 

en språkutvecklande undervisningspraktik. Tillgång till exempelvis lokaler, särskilda 

lärmiljöer, läromedel, skönlitterära böcker och olika typer av utrustning som är adekvata för 

undervisningen möjliggör lärtillfällen som uppmuntrar till muntliga språkliga interaktioner 

som utmanar och stimulerar elevers språkliga förmåga. En undervisningspraktik som är 

interaktiv och dialogisk i Mortimer och Scotts (2003) mening tar sin utgångspunkt i att 

elever måste få rika tillfällen till att interagera och samspela med lärare och skolkamrater på 

olika språkliga nivåer (Vygotsky, 1986). En elev utvecklas språkligt genom att mer 

avancerade talare – i en skolkontext kan detta vara lärare, skolkamrater och andra vuxna – 

interagerar med eleven på ett meningsfullt sätt på en nivå som utmanar eleven språkligt och 

intellektuellt. Som mer avancerade konversationspartner kan lärare och skolkamrater stötta 

en elev mot ett mer självständigt bruk och en mer självständig förståelse av talat språk. 

Sådan stöttning utgör en förutsättning för språkutveckling under hela livet, vilket gör det till 

ett livslångt lärandeprojekt. 

Vad som kännetecknar språkutvecklande undervisning kan skilja sig åt beroende på årskurs, 

skolämne och elevers behärskning av undervisningsspråket. Gemensamt för alla årskurser, 

ämnen och språkliga behärskningsnivåer är att såväl den fysiska miljön som lärtillfällena 

måste utformas så att dessa erbjuder elever rika möjligheter till muntliga språkliga 

interaktioner. Även om vissa aspekter av en språkstödjande undervisning kan sägas vara 

generella för alla lärandesituationer behöver elever, enligt Vygotskys proximala utvecklings-

zon, olika typer av stöttning vid olika åldrar och kunskapsnivåer för att utvecklas. Dockrell 

och hennes kollegor avgränsade sin forskningsgenomgång till att omfatta faktorer som 

kännetecknar språkutvecklande undervisning för elever i 5–7-årsåldern. Merparten av dessa 

faktorer kan sägas falla inom ramen för vad som generellt anses känneteckna språk-

utvecklande undervisning, medan vissa faktorer kan sägas vara mer ålders- eller ämnes-

specifika såsom faktorer relaterade till lek och musik. Vidare pratar många elever ett annat 
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språk i hemmet, och språkliga kompetenser påverkar den språkliga produktionen i skolan 

(se till exempel Lindgren, Westum, Outakoski & Sullivan, 2017). En språkutvecklande 

undervisning måste således beakta att Sverige är ett flerspråkigt land med flera officiella 

minoritetsspråk och invandrarspråk och att språkliga kompetenser i olika språk kan finnas i 

klassrummet. Eftersom målgruppen för denna modul är lärare i alla ämnen i förskoleklass 

och grundskolans årskurser 1–9 har vi valt att inkludera samtliga faktorer som kännetecknar 

en språkutvecklande undervisning i Dockrell och hennes kollegors granskning. I denna 

artikel använder vi således forskning om de lägre åldrarna för att illustrera hur man kan 

jobba språkutvecklande under hela den obligatoriska skolgången. För läsaren blir det därför 

viktigt att ha i åtanke att vissa faktorer som vi presenterar kanske inte är lika relevanta för 

alla årskurser, skolämnen och språkliga behärskningsnivåer, vilket innebär att man som 

användare av observationsverktyget som presenteras nedan måste fundera på hur verktyget 

kan anpassas efter de aktuella behoven. I de kommande avsnitten behandlar vi de faktorer i 

den fysiska miljön, lärtillfällena och interaktionerna som Dockrell och hennes kollegor 

identifierade. 

Fysisk miljö 

Den första dimensionen omfattar faktorer i den fysiska miljön i klassrum. Den fysiska 

miljön påverkar undervisningens utformning och därmed lärarens möjligheter att kunna 

erbjuda elever en språkutvecklande undervisning. Totalt identifierades 19 faktorer som i 

forskning har visat sig vara avgörande för utformningen av fysiska miljöer som främjar en 

språkutvecklande undervisning. 

Vissa faktorer framstår som tämligen grundläggande och självklara, som att belysningen är 

god och att bakgrundsljud och ljudnivån i klassrummet hålls på en sådan nivå att lärare och 

elever kan kommunicera med varandra utan problem. Vad gäller utformningen av lokalerna 

är en grundläggande utgångspunkt att klassrum bör ha en öppen planlösning som möjliggör 

lärtillfällen som involverar interaktioner lärare-elev och elev-elev. Samtidigt är det också 

viktigt att ha tillgång till särskilda, avgränsade lärandemiljöer för till exempel grupparbeten, 

bokaktiviteter och literacyaktiviteter som stavning och skrivande för hand eller på dator. 

Sådana lärandemiljöer och utrymmen möjliggör interaktioner i mindre grupper som handlar 

om specifika saker som eleverna håller på att göra eller arbeta med för tillfället. 

Vidare framhålls utrymmen för rollek som en faktor som kan bidra till att skapa en 

språkutvecklande undervisning. Rollek kan vid en första anblick framstå som mer relevant 

för förskoleklassen och de lägre årskurserna än för de högre årskurserna. Emellertid har 

vissa rollekar direkta motsvarigheter i de högre årskurserna. Exempelvis kan elever i 

grundskolans alla årskurser spela teater eller på annat sätt dramatisera en historisk eller 

litterär händelse. I vissa fall kan rollek också omtolkas till något motsvarande lärtillfälle. 

Exempelvis spelar elever genom hela grundskolan regelbundet olika roller i olika 

individuella idrotter och lagidrotter i ämnet idrott och hälsa, roller som för med sig vissa 

språkliga och icke-språkliga ageranden. Notera att vi inte hävdar att idrott och hälsa är en 

rollek, utan att ämnet, liksom många andra, har inslag som i likhet med rollekar i de lägre 
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årskurserna innebär att man som elev spelar en viss roll som för med sig specifika krav på 

språkliga ageranden. I andra fall kan det som betraktas som rollekar i förskoleklassen och de 

lägre årskurserna motsvaras av och utgöra förberedelser för autentiska situationer och 

ageranden i de högre årskurserna. Med andra ord kan inslag i vissa ämnen i de högre 

årskurserna betraktas som förlängningar av de yngre elevernas rollek. Exempelvis kan 

rollekar som involverar matlagning och byggande i de lägre årskurserna sägas motsvara 

hem- och konsumentkunskap och slöjd i de högre årskurserna genom att de äldre eleverna 

får utföra de handlingar som ingår i de yngre elevernas rollek. 

Några faktorer handlar om tillgången till lärandematerial. Sådant lärandematerial inkluderar 

ett lämpligt urval av skönlitterära böcker som traditionella sagor, tvåspråkiga böcker och 

böcker av olika genrer samt faktaböcker som behandlar specifika ämnen av intresse för 

eleverna. Lärandematerial inkluderar också pedagogiska leksaker eller objekt som verktyg, 

instrument, idrottsutrustning, saker för fri lek och musikinstrument. Exempelvis kommer 

naturvetenskaplig utrustning att föranleda interaktioner både mellan lärare och elever och 

mellan elever när eleverna använder utrustningen för att utföra experiment och när de 

antecknar den experimentella processen och resultaten. Vissa lärandematerial kan vid en 

första anblick framstå som mer relevanta för vissa skolämnen inom de lägre årskurserna. 

Dock kan även dessa lärandematerial ha motsvarigheter inom andra ämnen och årskurser. 

Exempelvis kan saker för fri lek innebära klossar, leklera och sifferlinjer för elever i 

förskoleklassen men memoryspel för språkträning i språkämnen, olika textilier och 

trämaterial i slöjd, matprodukter i hem- och konsumentkunskap och instrument i musik. 

Sådana lärandematerial kan elever använda tillsammans med en skolkamrat och oberoende 

av läraren. Dessa material skapar således förutsättningar för både spontana och planerade 

lärtillfällen som främjar interaktioner för lärande. 

Slutligen handlar ett antal faktorer om etikettering av lärandemiljöer, lärandematerial och 

elevarbeten med bilder och ord. Genom att sätta namnlappar (möjligen i kombination med 

en illustrerande bild) på lärandemiljöer som läshörna, matematikhörna eller syhörna och på 

lärandematerial som till exempel sagor, miniräknare och kartor kan elever erbjudas nya ord 

och etiketter både för mer allmänna och mer ämnesspecifika fenomen. Förutom att stödja 

elevernas ordförrådsutveckling kan sådana etiketter utformas så att de inkluderar inslag som 

inbjuder till kommentarer från eleverna. Exempelvis kan elevarbeten som visas upp 

kompletteras med frågor som inbjuder till olika språkliga ageranden från de andra eleverna. 

Att sätta etiketter på lärandematerial i klassrummet är möjligt i alla årskurser och ämnen, 

även om de fenomen som etiketteras naturligtvis skiljer sig åt. 

Att erbjuda ord för centrala fenomen i skolan genom etiketterande är särskilt viktigt för 

elever som lär sig svenska som andraspråk. Även elever i språkliga svårigheter kan hjälpas 

av sådana etiketter. Dock är det viktigt att ha i åtanke att vissa elever i språkliga svårigheter 

kan påverkas negativt av för mycket visuella intryck, varför både uppvisning av elevarbeten 

och andra material på väggarna och etiketterande av dessa måste anpassas efter den aktuella 

elevgruppen. 
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Lärtillfällen 

Den andra dimensionen omfattar lärtillfällen som i forskning har visat sig stödja språklig 

utveckling i klassrummet. Valet av lärtillfällen i undervisningen påverkar vilken typ av 

interaktioner som läraren kan erbjuda eleverna. Samtliga lärtillfällen som forskningen pekar 

ut som stödjande kan med fördel tillämpas i alla ämnen och årskurser. 

Eftersom lärtillfällen måste uppmuntra till interaktioner mellan lärare och elever och mellan 

elever för att vara språkutvecklande är det viktigt att det sker arbete i mindre grupper under 

överseende av läraren. Exempelvis kan detta lärtillfälle innebära par- eller gruppsamtal i 

språkämnen. I bildämnet kan det innebära att elever pratar med varandra när de analyserar 

en bild samtidigt som läraren stödjer elevernas språkutveckling genom att aktivt hjälpa till i 

samtalet när det behövs. Förutom att stötta eleverna språkligt och innehållsligt är det 

lärarens uppgift att aktivt försöka inkludera alla elever i arbetet. 

Läsning utgör en viktig källa för lärande i skolan. Ett lärtillfälle som har visat sig särskilt 

språkutvecklande är interaktiv bokläsning där elever under själva läsningen får ställa och svara 

på frågor till texten, återge delar av texten, dra slutsatser av texten, förutsäga vad som ska 

hända, relatera texten till sina egna erfarenheter etcetera (t.ex. Mol, Bus & de Jong, 2009). 

Interaktiv bokläsning utmanar och stimulerar elevernas tänkande och deras språkliga 

förmåga. Även om interaktiv bokläsning kanske i första hand brukar associeras med skön-

litteratur i de lägre årskurserna så kan all läsning i skolan göras interaktiv genom bland annat 

gruppdiskussioner om texter för att stödja elevers förståelse av texten och deras språkliga 

utveckling, till exempel läsning av facklitteratur i samhällskunskap, recept i hem- och 

konsumentkunskap eller instruktioner i slöjden. Vidare kan läsning av texter vara en bas för 

interaktiva språkutvecklande lärtillfällen som involverar skrivande av en gemensam text. 

Slutligen är det viktigt att elever får delta i strukturerade samtal med både lärare och kamrater. 

Strukturerade samtal mellan lärare och elever utgår från att eleverna arbetar med ett visst 

stoff medan läraren på ett strukturerat sätt ställer genomtänkta frågor om stoffet och 

problematiserar olika aspekter för att stötta eleven i hens lärande. Exempelvis kan det 

handla om att elever i idrott och hälsa får diskutera och beskriva musklers rörelser när de 

utför en viss rörelse. Lärarens uppgift blir då att ställa de rätta frågorna för att leda eleverna 

framåt och erbjuda de ord och språkliga rutiner som krävs för att lösa uppgiften. 

Strukturerade samtal mellan elever kan exempelvis innebära att eleverna i par eller mindre 

grupper arbetar med kamratrespons utifrån en checklista, att de i samtal agerar utifrån olika 

roller (till exempel berättare, förklarare, lyssnare och sammanfattare) eller att de redovisar 

och diskuterar olika uppgifter. 

Interaktioner 

Den tredje dimensionen omfattar på vilket sätt lärare i klassrummet interagerar med elever. 

Genom klassrummets fysiska miljö och olika lärtillfällen skapar lärare villkor för menings-

fulla muntliga språkliga interaktioner. Såväl mängden interaktioner som interaktionernas 

karaktär är viktiga för språklig utveckling. Exempelvis har det visat sig att ett större bruk av 
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en mer avancerad vokabulär, en mer komplex meningsbyggnad och interaktiva 

konversationer främjar språklig utveckling (t.ex. Dickinson & Porche, 2011) och att ett 

instruerande och icke-responsivt samtalsklimat bidrar till ett mindre avancerat språkbruk 

hos elever (t.ex. Girolametto, Weitzman, van Lieshout & Duff, 2000). Totalt identifierade 

Dockrell och hennes kollegor 20 faktorer som i forskning har visat sig vara avgörande för 

utformningen av muntliga språkliga interaktioner som stöttar elevers språkliga utveckling. 

Dessa faktorer syftar till att konkretisera vad som kännetecknar språkutvecklande 

interaktioner. Alla faktorer är relevanta för alla skolämnen och alla årskurser, även om sättet 

på vilket de olika faktorerna artikuleras i olika ämnen och årskurser kan variera något. 

Elever utvecklar sin språkliga förmåga bäst när de deltar i språkliga interaktioner med vuxna 

som står dem nära i säkra och trygga miljöer (Philp, Oliver & Mackey, 2008). Elever vars 

deltagande i autentiska och meningsfulla interaktioner utanför skolan är begränsat kan få 

svårigheter med att utveckla vissa språkliga förmågor. Skolan spelar därför en central roll 

genom att kunna erbjuda dessa elever en säker och trygg miljö för språkliga interaktioner. 

Två av de interaktionella faktorer som Dockrell och hennes kollegor identifierade i sin 

forskningsgenomgång handlar om att skapa förutsättningar för muntliga språkliga 

interaktioner genom att använda elevernas namn för att få deras uppmärksamhet och, vid 

behov, gå ner till elevernas ögonhöjd för att främja ett jämbördigare samtalsklimat. Andra 

viktiga faktorer under själva interaktionen handlar om att uppmuntra elever till deltagande i 

autentiska och meningsfulla muntliga språkliga interaktioner genom att kommentera vad 

elever gör och vad som händer i klassrummet, utvidga elevers tänkande genom att 

exempelvis ställa öppna frågor som vad-, hur- och varför-frågor samt att bekräfta, repetera 

och omformulera elevers yttranden (t.ex. Dockrell m.fl., 2010). Ett annat sätt att uppmuntra 

elever till deltagande i meningsfulla muntliga språkliga interaktioner är att kunna erbjuda 

elever olika alternativ för språkliga aktiviteter. Exempelvis skulle detta kunna innebära att 

läraren erbjuder elever valet att redovisa en viss uppgift muntligt eller skriftligt eller som 

presentation eller rollspel.  

För att stötta elever mot ett mer självständigt bruk och en mer självständig förståelse av 

talat språk är det viktigt att lärare agerar förebilder för ett språk som eleverna ännu inte 

själva behärskar. Detta kan innebära att läraren kontinuerligt erbjuder och involverar elever 

i språkliga mallar och rutiner för olika aktiviteter eller introducerar nya ord för kända och 

nya fenomen, handlingar och händelser och uppmuntrar elever att använda dessa ord. 

Exempel på språkliga mallar och rutiner kan vara hur elever ska recensera en bok, beskriva 

handhavandet av en maskin eller förklara ett experiment i naturvetenskapliga ämnen. 

Läraren kan också agera språklig förebild genom att utvidga elevers yttranden vad gäller 

betydelse (semantiskt) eller språklig konstruktion (syntaktiskt) samt genom att använda 

kontraster för att göra elever uppmärksamma dels på skillnader mellan olika ord och mellan 

olika syntaktiska strukturer, dels på hur olika ord och syntaktiska strukturer relaterar till 

varandra betydelsemässigt (t.ex. Dockrell m.fl., 2010). Ett exempel på semantisk eller 

syntaktisk utvidgning är när lärare stöttar elever i att utveckla ett svar på en fråga, ett 

argument eller en beskrivning av ett fenomen muntligt eller skriftligt. Exempel på 
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kontraster skulle kunna vara ord för olika geometriska figurer inom matematik och 

syntaktiska strukturer för att formulera hypoteser, resultat och slutsatser inom 

naturvetenskapliga ämnen.  

Under själva interaktionen är det viktigt för elevers språkliga utveckling att läraren talar 

långsamt och pausar för att uppmuntra eleverna till turtagning samt att läraren använder till 

exempel symboler, bilder, rekvisita och gester eller stödtecken för att förstärka språkliga 

yttranden (t.ex. Dockrell m.fl., 2010). Gester och stödtecken är särskilt viktiga för att stödja 

den språkliga utvecklingen hos elever i språkliga svårigheter. Avslutningsvis har det också 

visat sig värdefullt att läraren uppmärksammar och berömmer elevers förmåga att lyssna 

och deras icke-verbala kommunikation (t.ex. Justice, 2004). 

Observationsverktyg och arbetssätt 

Baserat på de 44 faktorer som visade sig ha en positiv effekt på barns och elevers muntliga 

språkliga utveckling skapade Dockrell, Bakopoulou, Law, Spencer & Lindsay (2012, 2015) 

ett observationsverktyg för lärare: ”Communication Supporting Classroom Observation 

Tool”. Verktyget med tillhörande handledning är översatt till svenska (Waldmann, Dockrell 

& Sullivan, 2016) och har utvärderats i en svensk skolkontext i årskurs 1 där det visat sig 

användbart (Waldmann & Sullivan, 2017). Handledningen som hör till 

observationsverktyget innehåller några konkreta exempel på hur olika faktorer kan yttra sig i 

undervisningspraktiken. 

Verktyget är avsett att användas av lärare i kompetensutvecklande syfte för att kartlägga 

både styrkor och utvecklingsbehov i sin egen och sina kollegors undervisning. Mer precist 

visar verktyget om och i så fall i vilken utsträckning de 44 faktorerna förekommer. Sådan 

information ger lärare värdefulla upplysningar om hur variationsrik den fysiska miljön, 

lärtillfällena och interaktionerna i klassrummen är när det kommer till att erbjuda stöd för 

muntlig språklig utveckling. Sammantaget kan denna information ligga till grund för 

slutsatser om hur undervisningen kan breddas och inkludera fler faktorer för att göras än 

mer språkutvecklande, alternativt hur undervisningen kan fördjupas genom att vissa 

faktorer används mer frekvent i undervisningen. 

Verktyget bygger på ett regelbundet och kontinuerligt kollegialt lärande, ett arbetssätt som 

har uppvisat stor potential när det kommer till att utveckla lärares undervisningspraktiker 

och elevers lärande (Cordingley, Bell, Rundell, & Evans, 2003; Cordingley, Bell, Thomason, 

& Firth, 2005a; Cordingley, Bell, Evans, & Firth, 2005b). En eller flera lärare observerar en 

lektion med verktyget som observationsunderlag. En rekommendation är att lärare 

observerar 3 lektioner i samma ämne och med samma undervisande lärare och klass för att 

få ett gediget observationsunderlag. För att underlätta uppföljningen av observationerna 

rekommenderas att de observerande lärarna skriver kommentarer till varje faktor, 

exempelvis hur en viss faktor yttrar sig i lärarens undervisning, om en viss faktor inte är 

relevant för ämnet/årskursen eller om och i så fall hur en viss faktor har anpassats till 

ämnet/årskursen/elevgruppen. Detta gör att verktyget kan anpassas till alla ämnen och 

årskurser. När observationerna har genomförts träffas undervisande lärare och 
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observerande lärare för att tillsammans diskutera den fysiska miljön, lärtillfällena och 

interaktionerna som observerades eller inte observerades under lektionerna.  

Det är viktigt att komma ihåg att målsättningen inte är att alla 44 faktorer måste finnas med 

i varje lektion. Den kollegiala diskussionen handlar snarare om att synliggöra om och i så 

fall på vilket sätt olika faktorer stödjer utvecklingen av elevers muntliga språkliga förmåga 

och i vilken utsträckning alla elever inkluderades i lärtillfällena och interaktionerna. Vidare 

syftar den kollegiala diskussionen till att undervisande och observerande lärare tillsammans 

får reflektera över hur den fysiska miljön, lärtillfällena och interaktionerna kan utvecklas 

och göras mer språkstödjande och hur inkluderingen av alla elever kan stärkas i framtida 

undervisning. Målet med det kollegiala lärandet är att lärare tillsammans och med 

utgångspunkt i forskning och den egna undervisningspraktiken ska kunna utveckla sin 

kompetens i att stödja alla elevers muntliga språkliga utveckling i alla ämnen och årskurser 

och genom hela skolgången. Genom att på detta sätt stödja elevers utveckling av muntliga 

språkliga förmågor är förhoppningen att man också främjar elevers läs-, skriv- och 

kunskapsutveckling. 

Efter varje dimension finns möjligheten att sammanställa den totala poängen för just den 

dimensionen, det vill säga en summering av det totala antalet faktorer som observerats 

under en lektion. Det är viktigt att ha i åtanke att den totala poängen inte är en absolut skala 

som kan mäta skillnader mellan olika lektioner på ett objektivt sätt. Alla lektioner är unika. 

Emellertid kan det vara relevant att som en del av det kollegiala samtalet diskutera olika 

aspekter som kan påverka det totala antalet poäng för en specifik lektion.  

Sammanfattningsvis vill vi lyfta fram att en muntlig språkutveckling som fortlöper genom 

grundskolan stödjer läs-, skriv- och kunskapsutvecklingen. En undervisning som stödjer 

utvecklingen av alla elevers muntliga språkliga förmåga kännetecknas av en fysisk miljö som 

erbjuder infrastrukturen för den språkstödjande undervisningen, lärtillfällen som erbjuder 

eleverna regelbundna och strukturerade möjligheter till både exponering för och bruk av 

språk samt interaktioner som engagerar eleverna i meningsfulla språkliga utbyten. Det 

observationsverktyg som vi har presenterat i denna artikel kan uppmärksamma lärare på om 

de fysiska miljöerna i klassrum och de lärtillfällen och interaktioner som erbjuds elever 

under lektioner kan sägas vara språkstödjande. Genom att använda observationsverktyget 

regelbundet tillsammans med kollegor kan lärare få värdefulla insikter i hur de kan utveckla 

sin undervisning i syfte att bättre stödja alla elevers muntliga språkutveckling i alla ämnen 

och i alla årskurser genom hela grundskolan. 
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