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sari vuorenpää är sedan 2011 verksam som doktorand i 
svenska på Södertörns högskola och Örebro universitet. Sari 
har en bakgrund som lärare och som lärarutbildare. Sari är 
legitimerad förskollärare samt legitimerad lärare mot grund-
skolan och gymnasieskolan med svenska som andraspråk som 
huvudinriktning. 

Avhandlingen Litteracitet genom interaktion är skriven inom 
forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot di-

daktik (UVD). Didaktik innefattar inom denna forskarskola förhållandet mellan 
undervisning, lärande och socialisation med utgångspunkt att undervisning baseras 
på en mängd aktiviteter. 

Syftet är att analysera samtal som förs inom olika sorters skrivundervisning, 
mer exakt interaktionen som uppstår i litteracitetskedjorna berättelse, dikt och 
fakta inom tidiga år i grundskolan i flerspråkiga miljöer. Materialet är insamlat 
på tre olika skolor och analyserat för att frilägga samtalsmönster i litteracitets-
kedjorna, men avhandlingen drar också nytta av det omfångsrika materialet för 
att peka på mer generella samtalspraktiker. 

Resultaten visar på varierade samtalsmönster, inte minst olika slags IRE-
strukturer och olika slags interaktion byggd på listmönster. En stor del av helklass-
samtalen tar exempelvis formen av korta yttranden som bildar listor i relation till 
en fråga från läraren. I sådana mönster har eleverna liten möjlighet att ta egna 
initiativ. Bara ihärdiga och målmedvetna elever kan bryta igenom lärarmonologen. 
När elever arbetar i smågrupp varierar samtalsmönstren och deltagarroller mer. 
Ibland tar en elev på sig en lärarroll och styr interaktionen, i andra fall tar sig 
elevsamarbeten uttryck i långa förhandlingar. 

Vidare visar avhandlingen att flerspråkiga resurser ibland tas i bruk, men 
oftast bygger skolarbetet på en enspråkig samtalsnorm. Resultaten visar vidare 
att flerspråkighet kan vara en användbar resurs oavsett lärarens språkbakgrund. 
Vi får följa hur lärare och elever tillsammans konstruerar en flerspråkig miljö där 
språken flätas ihop.

Ett mer allmändidaktiskt resultat är att tid är en avgörande faktor i skolsamtal, 
där stress och exakta klockslag sätter ramar för interaktionen, liksom att materi-
ella resurser spelar en viktig roll för interaktionen. Det finns många och varierade 
materiella resurser, som gröna krittavlor, jordglobar och klassuppsättningar med 
laptopar. Väggarna i skolorna är närmast tapetserade med texter, huvudsakligen 
elevarbeten och regler. Avhandlingen kan läsas av alla som är intresserade av att 
få en inblick i hur skola görs i samtal.
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