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Abstrakt 
Under de senaste årtiondena har den svenska skolan gått från att vara tämligen 

enspråkig och monokulturell till dagens mångkulturella och flerspråkliga skolmiljö 

(Skolverket 2016). Denna förändrande elevsammansättning medför andra 

förutsättningar för lärarna och då bland annat gällande att fördela ordet i klassrummet 

till en elevgrupp bestående av både elever med svenska som förstaspråk och elever med 

svenska som andraspråk. Uppsatsens syfte är att studera hur en gymnasielärare i en 

sådan elevgrupp ställer frågor till eleverna och sedan följer upp deras svar. 

För att undersöka detta genomfördes två lektionsbesök som både observerades med stöd 

av ett observationsschema och som spelades in både med diktafon och med 

videokamera. Utifrån observationsschemat och inspelningarna analyserades sedan 

lektionerna efter en analysmetod där både lärarens sätt att ställa frågor och sätt att följa 

upp frågorna kategoriserades.   

Resultatet visade att läraren i viss utsträckning fördelar ordet i klassrummet baserat på 

om eleverna har svenska som förstaspråk (SVE) eller som andraspråk (SVA). De frågor 

som ställde högst krav på den eleven som skulle svara, gick som regel till en elev med 

svenska som förstaspråk. Dessutom valde läraren ofta att ställa sina frågor rakt ut i 

klassen vilket gjorde att några få elever, två SVE-elever och en SVA-elev, besvarade en 

stor del av den totala mängden frågor. Samtidigt var läraren mån om att ge positiv 

återkoppling på eleverna svar och såg till att ta sig tid att hjälpa eleverna fram till rätt 

svar på frågan både i fall där elevens svar var svårt att förstå rent språkligt eller där 

svaret var felaktigt. 

 

Engelsk titel 
Have you never ever cleaned an Aquarium before? 

- A study of a teacher’s interaction in an Upper Secondary Classroom with pupils 
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1 Inledning 
Den svenska skolan har under de senaste årtiondena genomgått stora förändringar. En 

av dessa förändringar gäller utvecklingen från en klassrumsmiljö där i princip samtliga 

elever har två föräldrar födda i Sverige till dagens mångkulturella skola. Detta kan 

illustreras genom att andelen utrikesfödda i Sverige 1960 utgjorde 4,0 % av 

befolkningen medan motsvarande siffra år 2016 är 17,9 %, enligt SCB (2016). Denna 

samhällsförändring synliggjordes även när Skolverket år 2016 sammanställde antalet 

elever födda utomlands eller med två utomlandsfödda föräldrar till 21 % i 

gymnasieskolornas nationella program. Cummins (2000:4) betonar att en sådan 

utveckling medför att det ställs andra krav både för den enskilde läraren i klassrummet 

och för hela skolorganisationen. Lärarna - oavsett undervisningsämne - behöver därför 

förhålla sig till en undervisningssituation där eleverna både har skilda ämneskunskaper 

och skilda kunskaper i det svenska språket. En av aspekterna som innefattas av denna 

utmaning gäller att fördela ordet i klassrummet till eleverna efter deras olika 

förutsättningar. Denna uppsats syftar till att utröna hur en lärare ställer frågor och följer 

upp dem vid helklassgenomgångar i ett klassrum med både elever med svenska som 

förstaspråk och elever med svenska som andraspråk.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera interaktionen under genomgångar i helklass mellan 

lärare och elever i ett flerspråkigt gymnasieklassrum. I fokus ligger dels hur läraren 

ställer frågor till eleverna och dels hur läraren följer upp de svar som hen erhåller av 

eleverna på sina frågor. 

 Hur fördelar läraren ordet i klassrummet? 

 Vilken typ av frågor tilldelas olika elever? 

 Hur följer läraren upp elevernas svar på frågorna? 

 

1.2 Disposition 

Uppsatsen består av sex olika delar tillika huvudrubriker. I den första, i vilken denna 

disposition innefattas, ges en introduktion till uppsatsens ämne innan det syfte och de 

frågeställningar som besvaras i uppsatsen presenteras. I den andra delen beskrivs 

tidigare forskning inom detta forskningsområde. Därefter följer huvudrubriken 

”Material, metoder, genomförande och etiska överväganden”. Som rubriken förtäljer 

beskrivs och förklaras där hur denna studie skapats och vilka etiska överväganden som 

skett på vägen. Därefter presenteras och beskrivs resultatet under den fjärde 
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huvudrubriken och under den femte huvudrubriken diskuteras resultatet och ställs mot 

tidigare forskning. I den näst sista delen återfinns reflektioner kring den metod som 

används i uppsatsen innan uppsatsen avslutas med slutsatser och förslag på vidare 

forskning. 

2 Tidigare forskning 
Under denna rubrik presenteras först forskning om interaktion mellan människor i 

allmänhet för att därefter övergå till två olika typer av forskning i klassrumsmiljö. Den 

första är forskning om samtalsstrukturen IRU (Interaktion-Respons-Uppföljning) och 

den andra typen behandlar talutrymmet i klassrummet för elever med olika språkliga 

nivåer. 

2.1 Forskning om interaktion 
När människor interagerar sker det utifrån ett antal oskrivna regler för turtagning. Catrin 

Norrby (2014) skriver att turtagningsreglerna styr vem som skall få tala och när nästa 

talare ska få ta över. De förekommer både i mer strikta sammanhang såsom i en 

intervjusituation eller under en föreläsning, där en viss turtagning är given på förhand, 

som i vardagliga samtal vars talarutrymme inte är förutbestämt. Oavsett sammanhang 

finns det, enligt Sacks, Schegloff och Jefferson (1974), även oskrivna regler för hur 

nästa talare ska tilldelas ordet då antingen aktuell talare själv utser vem som få fortsätta 

eller så nominerar nästa talare sig själv genom att ta ordet när det passar. Att utse nästa 

talare kan ske genom såväl verbal kommunikation som olika typer av gester, 

kroppsspråk och mimik. 

När den språkliga förmågan inte är jämlik mellan de samtalspartners uppstår vissa fall 

en förhandling. Det är en form av turtagning som syftar till att skapa förståelse mellan 

de olika parterna. Long (1983) utgår från sin interaktionshypotes när han beskriver att 

förhandlingar även kan leda till språkinlärning. Den inleds med att en av personerna i 

samtalet antingen signalerar förståelse eller brist på förståelse efter ett uttalande av en 

samtalspartner. Förstår personen går konversationen vidare, men vid icke-förståelse 

behöver det ursprungliga uttalandet förändras till dess att språklig förståelse mellan 

parterna är uppnådd. Det är i processen när det oförståeliga blir förståeligt som personen 

med lägre språklig nivå erhåller lärdomar som utvecklar språket. Roy Lyster (2001), 

vars forskning används som en del av uppsatsens analysmetod (se 3.6.2), för fram att 

det sker olika former av förhandlingar i klassrummet både för att skapa förståelse vid 

språkliga oklarheter och för att vägleda en elev till att svara rätt på en fråga. 



   
 

3 

 

 

Att på detta sätt gemensamt uppnå förståelse och därigenom hjälpa varandra till språklig 

utveckling kan relateras till Vygotskijs (1962) syn på kunskapsinlärning och 

språkinlärning. Enligt hans sociokulturella perspektiv är det i interaktionen mellan 

människor som inlärningen sker. Han framhåller att individer tillsammans har en större 

mängd kunskap gemensamt än vad varje individ har enskilt var för sig. Enligt detta 

tankesätt blir till exempel en klassrumsinteraktion där läraren inte bara vägleder och 

stöttar sina elever utan också ser eleverna som källor till kunskap en viktig del i deras 

kunskapsinlärning. 

2.2 IRU-interaktioner i undervisningen 
I en klassrumsmiljö är ett vanligt förekommande turtagningsmönster IRU-modellen 

(Initiativ-Respons-Uppföljning) som presenterades av Sinclair och Coulthard (1975) 

och beskriver en vanligt förekommande samtalsstruktur mellan lärare och elever. 

Lindberg (2005:79) beskriver hur en IRU-kedja inleds med att läraren tar initiativ (I) till 

en interaktion med eleverna genom någon form av språkhandling, vanligtvis en fråga 

eller ett påstående. En elev eller flera av eleverna ger någon form av respons (R) till 

språkhandlingen och därefter följer läraren upp (U) responsen.  

2.2.1 Maktasymmetri i klassrummet 

Lindberg (2005:81) konstaterar att förhållandet i klassrummet mellan läraren och 

eleverna är maktasymmetriskt. Hon uttrycker att de olika språkhandlingar som 

förekommer i klassrummet är förenade med de roller som läraren och eleverna har. 

Läraren har tack vare sin maktposition möjligheter att fördela ordet, inkludera och 

exkludera människor i samtal, inleda och avsluta alla typer av samtal. En traditionell 

undervisning innefattar en form av IRU som ger läraren stort talutrymme och eleverna 

litet (Gibbons 2010:198). De lärarinitiativ som brukas är testfrågor, som syftar till att 

kontrollera att eleverna förstått och som har ett förutbestämt rätt svar. Det medför i sin 

tur att elevresponserna enbart är avsedda att besvara frågan och de blir därför vanligtvis 

fåordiga. Vidare har läraren makten att välja vilka frågor som ska ställas och hur de ska 

ställas. I en studie utförd av Lindberg och Håkansson 1988 granskades hur lärare i 

andraspråksundervisning ställer frågor. De delade upp lärarnas frågor i tre olika 

dimensioner som innefattar både hur frågans ställs, vad den innehåller och vilket krav 

den ställer på det svar som eleven förväntas leverera.  Då dessa dimensioner är en del av 

uppsatsens analysmetod beskrivs de mer utförligt under rubrik 3.5. 
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2.2.2 Hur olika frågor påverkar respons och uppföljning 

Denna första initiativfas i IRU-interaktionen kan således hanteras på olika sätt av 

läraren. När läraren ställer olika typer av frågor har forskning visat att det får effekter 

för de två kommande leden i IRU-kedjan, responsen och uppföljningen. Lindberg 

(2005:209) visar i en studie att frågans inriktning på form eller innehåll påverkar 

längden på svaren. Ju mer lektionens inriktning syftade mot att eleverna skulle diskutera 

ett innehåll desto längre blev svaren. När läraren i Lindbergs studie leder en diskussion 

och då främst fördelar ordet står eleverna för 64 % av den totala mängden tal under 

lektionen och varje elevyttrande är i snitt 13 ord långt. Det kan jämföras med en 

språklig fokuserad grammatikgenomgång där Lindberg sammanställt att eleverna enbart 

erhåller 24 % av den totala talmängden och det genomsnittliga elevyttrandet är 3,5 ord 

långt. Dessutom varierar procentantalet testfrågor beroende på vilken inriktning de olika 

typerna av lektionerna som granskades i studien hade. I en lektion bestående av en 

helklassdiskussion med fokus på innehåll förekom inga testfrågor alls. I mer språkligt 

inriktade lektioner, en grammatikgenomgång och en textgenomgång, utgjordes antalet 

testfrågor av 27 respektive 67 procent.  

Historiskt sett har testfrågor som kräver korta elevsvar varit den vanligaste formen av 

IRU-interaktion i klassrummet. I Hägerfeldts (2004:222) studie av gymnasielärares 

interaktion i klassrummet konstaterar hon att denna form av IRU-interaktion är vanligt 

förekommande även på 2000-talet. Hon konstaterar att dessa testfrågor är vanligt 

förekommande i monologiska undervisningssituationer där läraren ställer frågor till 

eleverna som bara förväntas leverera ett kort svar utan mer utförligt motivering. I 

relation till detta konstaterar Lindberg (2005:186) att andraspråkseleverna får för lite av 

engagerande interaktion och språkliga förhandlingar i klassrummet. Svensson 

(2012:161) betonar att ett aktivt deltagande under lektionstid är en bidragande faktor till 

att elever med svenska som andraspråk uppnår ett utvecklat svenskt språk. Flertalet av 

eleverna med utländsk bakgrund kommer inte i kontakt med en avancerad svenska i 

andra forum än på lektionstid eftersom de inte pratar svenska med familj, släkt och 

vänner utanför skolan. Således har lärarna ett stort ansvar att se till att eleverna har 

förutsättningar för att nå en avancerad allmänspråklig nivå genom att skapa en 

undervisning som möjliggör det.  
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2.2.3 Hur olika typer av IRU-undervisning påverkar elevernas kunskaps- och 
språkutveckling 

Det kan vidare konstateras att den traditionella IRU-undervisningen inte är gynnsam för 

vare sig kunskaps- eller språkinlärningen utan för det krävs förändringar av den 

traditionella IRU-modellen.  

Wells (1999) konstaterar att IRU-undervisningen kan bli både språk- och 

kunskapsutvecklande om läraren inkluderar elevernas svar i sin genomgång för att 

därigenom signalera att de är nyttiga bidrag i undervisningen. Detta konstaterar även 

Svenssons (2012:163) som betonar att en lärare genom sitt sätt att följa upp elevsvar 

kan uppmuntra eleverna till att utveckla sina tankar, motivera sina ställningstaganden 

och koppla in egna erfarenheter. Dessa språkliga aktiviteter bidrar till att eleverna sätter 

ord på sin kunskap och får en ökad förståelse. Denna form av undervisning bidrar till 

förbättra elevernas empowerment, (Cummins 2000:19) genom att undervisningen 

stärker elevernas kulturella och sociala identitet. I Svenssons (2012:170) studie om 

uppföljning i IRU-samtal visas dock att den utvecklade formen av IRU utgör en allt 

mindre den av lektionstiden för eleverna från mellanstadiet och högre upp i åldrarna. 

Hon anser att det beror på att mängden fakta och skrivövningar ökar och att lärarna 

därför inte upplever att det har samma tid att stanna upp och inkludera elevernas svar i 

sin fortsatta undervisning. Detta beskriver även Hägerfeldt (2004:222), där en av lärarna 

i hennes avhandling under ett lektionspass introducerar en stor mängd begrepp utan att 

stanna upp och problematisera och involvera elever i genomgången. 

2.3 Forskning om interaktion mellan lärare och elever med svenska 
som andraspråk 
I varsin studie har Schinke-Llano (1986) och Lindberg (2005) båda kommit fram till att 

elevernas språkkunskap påverkar lärarens fördelning av ordet i klassrummet. Den 

förstnämnda har i sin studie delat in elever i tre olika grupper baserat på deras språknivå 

på engelska och granskat i vilken utsträckning de olika grupperna får ordet i 

klassrummet. Gruppen som hon kategoriserat som låg andraspråksnivå fick betydligt 

färre antal frågor under ett lektionspass än de andra två grupperna som hon valt att 

sortera som elever med engelska som förstaspråk och elever med god andraspråksnivå 

på engelska. Dessutom fick häften av dem med låg andraspråksnivå inga frågor alls 

under lektionstid gentemot 14 % av eleverna i de två andra kategorierna. Vidare var den 

genomsnittliga längden på responserna kortare för eleverna med låg andraspråksnivå. 

Ytterligare en skillnad grupperna emellan var att 2/3-delar av allt tal till eleverna med 
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låg andraspråksnivå gällde hur uppgiften skulle genomföras och enbart 1/3-del handlade 

om det ämnesmässiga innehållet. För de övriga två elevgrupperna var siffrorna det 

omvända. Således betonar Linda Schinke-Llano (1986) att lärarna fördelar ordet olika 

som en direkt följd av elevernas språkliga nivå. Hon lyfter fram två potentiella 

anledningar till lärarnas agerande. Dels tror hon att lärarna är rädda för att utsätta 

eleverna med låg språklig nivå för risken att göra bort sig, dels tror hon att lärarna inte 

vill förlora undervisningstid.  

Även när läraren inte styr fördelningen av ordet i klassrummet i så stor utsträckning 

visar det sig (Lindberg 2005:207) att det är de elever med lägst språklig nivå som inte 

kommer till tals. Hon konstaterar att 90 % av talutrymmet tas av hälften av eleverna och 

att det är just de elever med lägst språklig nivå som då inte kommer till tals. Detta 

resultat återfinns även hos Harklau (1994) som i en undersökning fann att 

andraspråkselever hade lättare att komma till tals när de undervisas i mindre grupp och 

inte behöver konkurrera med elever med bättre språkbehärskning. Utifrån detta kan det 

summeras att läraren väljer vem som ska svara utifrån ett flertal faktorer och att språklig 

nivå är en faktor som påverkar både när läraren styr ordet och när ordet inte styrs av 

läraren. I denna uppsats har dock inte elevernas språkliga nivå uppmäts, utan eleverna 

har enbart klassificerats utifrån om de läser gymnasiekursen Svenska 2 eller Svenska 

som andraspråk 2. 

3 Material, metoder, genomförande och etiska 
överväganden 
Under denna rubrik presenteras tillvägagångsättet när denna uppsats skapats och de 

etiska ställningstaganden som beaktats vid detta skapande. Först presenteras det 

undersökningsmaterial (lärare och elever) som studerats. Därefter beskrivs hur 

insamlingen av data organiserades och genomfördes i klassrummet. Detta följs sedan 

upp av först en beskrivning av hur data transkriberades och sedan hur den analyserades. 

Avslutar detta avsnitt gör en presentation av de etiska ställningstagande som beaktas i 

studien. 

 

3.1 Material 

Informanterna i denna studie består av en gymnasielärare och dennes 

undervisningsgrupp. Läraren är legitimerad gymnasielärare och undervisade kursen 

Kemi 2 vid observationerna. Gruppen går naturvetenskapliga programmet på en 
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gymnasieskola i Mellansverige. Även om det är läraren som i första hand studeras bör 

även eleverna i lärarens undervisningsgrupp ses som informanter eftersom de deltar i 

undervisningen och interagerar med läraren under observationerna. I 

undervisningsgruppen skulle det både finnas elever med svenska som förstaspråk och 

svenska som andraspråk. I undervisningsgruppen har åtta elever svenska som 

förstaspråk och två elever med svenska som sitt andraspråk. Beträffande elevnärvaro var 

de två SVA-eleverna närvarande på båda passen. Tre SVE-elever var frånvarnade på 

den första lektionen medan på den andra lektionen var samtliga 10 elever närvarande. 

Urvalet kan betecknas som en kombination av ett subjektivt urval och ett 

bekvämlighetsurval (Denscombe 2009:37). Det är ett subjektivt urval på grund av att 

den lärare som valdes ut undervisar en grupp med elever som både har svenska som sitt 

förstaspråk och svenska som sitt andraspråk. Läraren och undervisningsgruppen valdes 

också ut tack vare att de verkade på en gymnasieskola i min närhet. En sista form av 

urval gällande informanterna handlar om att särskilja vilka elever som kan betraktas 

som andraspråkselever. Här har ingen mätning av elevernas språkliga nivå genomförts 

utan deltagande i gymnasiekurs i svenska har fått kategorisera eleverna så att de elever 

som läser Svenska som andraspråk 2 har klassats som andraspråkselever medan de som 

läser Svenska 2 räknas som förstaspråkselever. Således är informanterna handplockade 

och insorterade utifrån ett antal kriterier vilket gör dem lämpade att ge data som kan 

besvara syftet och frågeställningarna. 

3.2 Insamlingsmetod 
För att erhålla data genomfördes systematiska observationer. Totalt genomfördes 2 

klassrumsobservationer med samma lärare och undervisningsgrupp. Båda 

lektionspassen var 60 minuter långa och skedde på samma tid på dagen och i samma 

lektionssal med en veckas mellanrum. Vidare fick läraren på förhand meddela mig vilka 

pass som skulle innehålla genomgångar i helklass så att jag fick möjlighet att besöka 

lektionspass som skulle kunna bidra med relevant data för uppsatsen.  

Insamlingsmetoderna innebar att jag dels dokumenterade lektionerna med hjälp av både 

ljud- och videoinspelning och dels med hjälp av ett observationsschema fick inblick i 

vilka händelser i klassrummet som skulle vara intressanta att studera närmare när ljud- 

och videoinspelningarna skulle studeras. Således gick jag som observatör in för studera 

flera aspekter för att därigenom kunna se vilka delar av klassrumsobservationerna som 
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skulle vara intressanta att studera närmare vid genomgång av ljud- och 

videoinspelningarna.  

Observationsschemat, som användes i klassrummet, var en modifierad variant av 

Waldmanns (2015) schema för klassrumsinteraktion (se bilaga 1). I schemat prickades 

varje händelse av för att undersöka frekvensen. Modifieringen av originalschemat har 

skett på tre olika sätt. Först har bara en av originalschemats tre dimensioner nyttjats 

eftersom det endast är den delen som berör helklassundersökningar. Därefter har även 

några språkhandlingar adderats till mitt schema eftersom de saknas för att kunna erhålla 

en bild över hur läraren och eleverna agerar vid situationer när läraren ställer frågor till 

eleverna (se grå markering i Bilaga 1). Utan dessa hade det inte varit möjligt att med 

hjälp av schemat upptäcka bland annat hur ofta en elev ges ordet efter att ha räckt upp 

handen. Vidare har också språkhandlingar från Waldmanns originalschema utformat för 

forskningsstudier i lågstadieklassrum strukits för att bättre matcha gymnasienivå. De tre 

dimensionerna som strukits lyder ”vuxna erbjuder eleverna olika alternativ (t.ex. vill du 

läsa en saga eller spela på datorn)”, ”vuxna uppmärksammar och berömmer elevernas 

förmåga att lyssna” samt ”vuxna uppmärksammar och berömmer elevernas icke-verbala 

kommunikation”. 

3.3 Genomförande 
Insamlingarna genomfördes på följande sätt. Eleverna ombads placera sig långt fram i 

klassrummet och jag slog mig ner längst bak med ett observationsschema - som 

beskrivs nedan - framför mig. Ett skäl till att placera eleverna långt fram nära katedern 

var möjligheten att placera en diktafon på katedern som kunde fånga in både elevernas 

och lärarens tal på ett bra sätt. Att på detta sätt centrera diktafonen för att fånga in alla 

deltagares tal rekommenderas av Norrby (2014:251). Upptagningen av ljud 

kompletterades med den videokamera som placerades ut längre bak i klassrummet för 

att få med både ryggtavlan på samtliga elever och läraren när denne rörde sig runt i 

klassrummet. Norrby (2014) rekommenderar att använda sig av flera kameror för att 

fånga ansiktsuttryck och gester från samtliga informanter, vilket dock inte var möjligt 

av elevintegritetsskäl. Strax snett bakom kameran placerade jag mig med mitt 

observationsschema.  

3.4 Transkribering 

Efter insamlingen av material studerade jag mina observationsscheman för att se vilka 

avsnitt som skulle fokuseras vid transkribering och analys av data. Sekvenserna där 
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läraren interagerar verbalt med eleverna genom att ställa någon form av fråga, erhålla ett 

svar och sedan följer upp detta, var det som var intressant att studera närmare. Det är 

enbart dessa dialoger mellan läraren och eleverna som har transkriberats. Mellan dessa 

sekvenser håller läraren en helklassföreläsning för eleverna men den har inte 

transkriberats.  

I transkriberingarna genomfördes ett par anpassningar av informanternas utsagor i linje 

med Descombes (2009:262) rekommendationer. Först har svårbegripliga meningar, som 

förekommer i talspråk, anpassats till skriftspråk utan att ändra innebörden. Det kan till 

exempel vara talspråkliga förenklingar som ”äre så?” eller ”elektroner å neutroner” 

vilka i transkriberingen blivit ”är det så?” och ”elektroner och neutroner”.  Vidare har 

inte någon annan form än verbal kommunikation transkriberats. Det innebär att 

intonationer, betoningar, uttal och pauser inte redovisas i utdragen av transkriberingen i 

uppsatsens resultatdel. 

3.5 Analysmetod 
För att dra slutsatser av data har olika delar av lektionspasset kategoriserats in i olika 

grupper. Först delades interaktionen mellan läraren och eleverna in i IRU-sekvenser, 

vilket är en interaktion som innehåller en initiativfas bestående av fråga, en responsfas 

där eleven besvarar fråga och en uppföljningsfas där läraren följer upp svaret. Varje 

IRU-sekvens under lektionspassen tilldelades ett nummer. Efter att alla IRU-

sekvenserna betecknats kategoriserades initiativfasen och uppföljningsfas utifrån ett 

antal olika kriterier. Elevernas respons kategoriseras och analyseras inte eftersom det är 

lärarens andel i IRU-sekvenserna som är i fokus i denna uppsats.  

3.5.1 Initiativfasen 

I initiativfasen har jag granskat varje fråga från läraren och klassificerat dem utifrån fem 

olika dimensioner. Tre av dessa dimensioner är hämtade från artikeln ”Vad är det frågan 

om?” av Lindberg och Håkansson (1988). De studerade hur lärare i 

andraspråksundervisning ställer frågor till eleverna och delade in lärarnas frågor olika 

dimensioner. De två resterande dimensionerna lades till efter transkriberingarna då de 

visade att vem som får ordet och hur en fråga ställs var två faktorer som var intressanta 

att studera. De tillagda dimensionerna har nummer 1 och 2 och presenteras först nedan, 

medan Lindbergs och Håkanssons, som har nummer 3-5, beskrivs därefter (En tabell 

med samtliga fem dimensioner återfinns även i bilaga 2).  
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Tabell 1 - Dimension 1 och 2 i initiativfasen. 

 Dimensioner i 

initiativfasen 

Exempel på 

innehåll 

Exempel på kategorier 

1 Vem får ordet/ vem väljer 

att svara. 

Eleverna i den 

observerade 

undervisnings-

gruppen 

Elev SVE X 

Elev SVA X 

2 Hur ställs frågan Olika typer av frågor Talarnominering 

Handuppräckning 

Öppen fråga 

 

I dimension 1 noterades vem av eleverna som svarade på frågan. Syftet med att 

inkludera denna dimension var för att kunna analysera om olika elever får olika typer av 

frågor och om lärare följer upp frågorna olika beroende på vem som svarat. Näst 

följande dimension, nummer 2, kategoriserade IRU-sekvenserna efter hur frågan 

ställdes. Observationerna fastställde att läraren ställde frågor till eleverna på tre olika 

sätt. Det första sättet var att ställa öppna frågor som alla elever i klassen kunde svara på 

utan att handuppräckning krävdes. Beteckning öppen fråga avser således inte en fråga 

som inte har ett givet svar, utan är istället en fråga som en öppen för vem som helst av 

eleverna att besvara. Det andra sättet var att eleverna räckte upp handen och då fick 

svara på frågan. Att nominera vem som skulle svara på frågan, exempelvis ”Vad är 4 + 

2, Lisa?”, var det tredje sättet. Att addera dimension 2 möjliggjorde att kunna se hur 

läraren ställer frågor och genom att analysera dimension 1 och 2 tillsammans erbjöds 

möjligheten att se om det är några specifika elever som tilldelas ordet och om det är 

vissa elever som oftare väljer att svara på de öppna frågorna. 

Tabell 2 - Dimension 3 i initiativfasen. 

 Dimensioner i 

initiativfasen 

Exempel på 

innehåll   

Kategorierna med exempel från 

Lindberg och Håkansson (1988)  

3 Form och funktion Frågetyp  

1-8 

N
E

X
U

S
-

F
R

Å
G

O
R

 1 Är han sjuk? 

2 Han är sjuk? 

3 Sjuk? 

A
L

T
E

R
N

A
T

IV
-

F
R

Å
G

A
 

4 Är han sjuk eller frisk? 
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X
-F

R
Å

G
O

R
 

5 Vad är han? 

6 Han är vad? 

7 Vad? 

8 Han är …? 

 

De resterande tre kategorierna har skapats av Lindberg och Håkansson (1988:77). Den 

första av Lindberg och Håkanssons dimensioner delade in 8 olika sätt att ställa frågor på 

och delade dem i tre grupper. Till dessa 8 frågetyper fogade de även varsitt exempel och 

dessa har används även här i tabell 2. Den första gruppen är Nexus-frågor vilka är tre 

olika sätt att ställa en ja-eller-nej-fråga på. I den andra gruppen, alternativfrågor, får den 

som ska besvara fråga två alternativ att ta ställning till i frågeställningen. Den sista 

gruppen består av frågetyper där den som svarar förväntas föra fram information som 

inte redan framgår av frågan. Ett exempel som visar skillnad mellan de tre grupperna är 

frågorna ”Är Oslo Norges huvudstad?” (nexus-fråga), ”Är Oslo eller Bergen Norges 

huvudstad?” (alternativ-fråga) och ”Vad är Norges huvudstad?” (X-fråga). Således 

återfinns någon form av vägledning mot svaret i nexus-frågor och i alternativ-frågor 

medan X-frågor söker något okänt.  

Tabell 3 – Dimension 4 och 5 i initiativfasen 

 Dimensioner i 

initiativfasen 

Exempel på 

innehåll 

Exempel på kategorier 

4 Krav på mottagare  Grad av kognitivt  

värde A-C 

 A Memorering 

Hur gammal är du, Kalle? 

 B Konvergent tänkande 

Svaret kräver att någon form av kunskap 

som läraren ger omvandlas i svaret.  

 C Avvikande och utvecklat tänkande 

Svaret kräver att eleven på egen hand 

formulerar ett svar som kräver ett 

individuellt eller personligt tänkande. 

5 Kommunikativt värde Vilket mål frågan 

hade. 

Testfråga  

Informationsfråga 

 

I den fjärde dimensionen kategoriserades frågorna efter vilket krav de ställde på den 

eller de som mottog den. Lindberg och Håkansson (1988) delade in frågorna efter om de 

krävde att eleverna enbart skulle uttrycka enskilda fakta eller om de skulle resonera och 

diskutera i sitt svar. Således kräver kategori 3 ”Avvikande och utvecklat tänkande” ett 

mer avancerat svar både kognitivt och språklig än vad kategori 2 och 1 gör. Denna 
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indelning har genomförts med samtliga frågor i uppsatsen. Vidare kategoriserade 

Lindberg och Håkansson vilket värde frågan hade för den fortsatta kommunikationen i 

klassrummet. Här delade de upp frågorna som testfrågor eller informationsfrågor. En 

testfråga är enligt Lindberg (2005:80) en fråga som läraren ställer där det redan finns ett 

förutbestämt svar. Målet med frågan är vanligtvis att kontrollera vad eleven eller 

eleverna kan och om de hängt med under genomgången. Det kan ställas i kontrast till 

det kommunikativa värde som en informationsfråga har. Den syftar, enligt Lindberg 

(2005:87), till att eleverna ska leverera någon form av information som för lektionen 

framåt. Det kan vara en analys eller ett utvecklat resonemang i en diskussion. I 

Lindbergs och Håkansson (1988) studie återfinns ytterligare en dimension gällande 

huruvida en frågas fokus gällde den språkliga formen eller innehållet i ett ämnesstoff. 

Eftersom min transkribering visade att samtliga frågor behandlade ett innehåll kopplat 

till fotosyntesen och aldrig språklig form redovisas denna dimension inte i resultatdelen.  

I analysen av resultatet sammanställdes varje sekvens där läraren ställer en fråga för att 

därigenom kunna se samband mellan de fem olika delarna. Exemplet nedan (se tabell 4) 

visar på hur initiativfasen i en IRU-sekvens har kategoriserats efter de olika 

dimensionerna som beskrivs ovan. 

Tabell 4 - Exempel på en IRU-sekvens olika dimensioner i initiativfasen 

IRU-
Sekvens 

Initiativ     

 Elev Delge ordet Frågetyp Mottagarkrav Komm. Värde 

1 SVA1 Öppen fråga 1 A Testfråga 

 

3.5.2 Uppföljningsfasen 

Efter lärarens fråga responderar eleverna och därefter ska läraren följa upp elevens svar. 

I vissa av dessa uppföljningar behövs en förhandling för att läraren och eleven ska förstå 

varandra. Det innebär att läraren eller eleven signalerar att det finns någon oklarhet i 

interaktionen som behöver redas ut innan parterna förstår varandra fullt ut. I uppsatsen 

förekommer tre olika typer av förhandlingar (Lyster 2001). Den första är en begäran om 

förtydligande som innebär att läraren eller eleven signalerar att de inte hört eller förstått 

vad den andra parten sagt och att ett förtydligande därför behövs. Den andra formen av 

förhandling är genom metalingvistiska ledtrådar. Den går ut på att eleven först gett fel 

svar på en fråga och läraren ger då små ledtrådar för att hjälpa eleven att förbättra sitt 

svar tills det blir det eftersökta. Den tredje typen av förhandling är en elicitering som 
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innebär att läraren ställer samma fråga en gång till när hen har erhållit fel svar från 

eleven  för att därigenom locka fram rätt svar. 

Det är dock inte i samtliga fall som det sker en förhandling utan som regel avslutats 

IRU-sekvensen att läraren fortsätter med genomgången på något sätt utan att förhandla 

med eleven. Gudruns Svensson (2012:163) använder en modell för uppföljningar i 

klassrumsinteraktion och sorterar lärarens uppföljningar i olika typer av 

språkhandlingar.  

Tabell 5 - Olika typer av språkhandlingar vid lärarens uppföljningar 

Typ av uppföljande 

språkhandling 

Innebörd 

Notering En bekräftelse av att svaret uppfattats som ofta 

också medför en positiv eller negativ värdering av 

elevens svar. 

Nolltillskott Det innebär att eleven inte får någon uppföljning 

alls på sitt yttrande. 

Elevexpansion En vidareutveckling av elevens svar, i vissa fall 

med en följdfråga. 

Egenexpansion Läraren fortsätter sin egen genomgång på samma 

sätt oavsett vad eleven svarat, men visar ändå att 

svaret uppfattats 
 

Den första formen av språkhandling vid uppföljning är notering. Här visar läraren att 

den har hört elevens svar och i vissa fall värderas även svaret med till exempel ett ”bra” 

eller ett ”nej, inte riktigt”. Därefter följs det upp med antingen en elevexpansion eller en 

egenexpansion. Vid elevexpansion inkluderas elevens respons på något sätt i lärarens 

fortsatta genomgång och i vissa fall innebär den också att läraren ställer följdfrågor som 

en följd av responsen. Vid egenexpansionen väljer läraren istället för att bygga vidare på 

elevens respons fortsätter med sin genomgång på samma sätt som innan. Nolltillskott, 

som är nästa språkhandling, innebär att läraren ignorerar elevens yttrande genom att inte 

följa upp det alls. Denna språkhandling förekom inte vid något tillfälle under de två 

lektionspassen. Att den ändå presenteras här och återfinns i resultatdelen är för att visa 

att läraren inte väljer att fullständigt ignorera elevernas svar.  

Syftet med att kategorisera varje IRU-sekvens utifrån ovanstående delar i både 

initiativdel och uppföljningsdel är möjligheterna att se samband mellan de olika delarna. 

I resultatdelen nedan kopplas de olika delarna samman så att det möjligt att besvara 
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uppsatsens frågeställningar. Till exempel kopplas vilken elev som får frågan samman 

med vilken slags fråga som ställs och vilket krav som ställs på elevens svar för att 

därigenom se om läraren ställer olika typer av frågor till olika elever. För att tydliggöra 

detta har varje IRU-sekvens sammanställts enligt tabellen nedan. 

Tabell 6 - Sammanställning av de olika kategorierna för varje IRU-sekvens  

IRU-
Sekvens 

Initiativ     Uppföljning  

 Elev Delge ordet Frågetyp Mottagarkrav Komm. Värde Förhandling Språkhandling 

1 SVA1 Öppen fråga 1 A Testfråga Ledtråd Egenexpansion 

 

3.6 Etiska överväganden 

Informanterna erhöll, i linje med Vetenskapsrådets (2016) riktlinjer, information om att 

alla inblandade är anonyma under hela skrivprocessen och i den färdiga uppsatsen. Både 

lärare och elever uttryckte sitt samtycke att deltaga via en blankett (se Bilaga 4) där 

också forskningens syfte stod att läsa samt att materialet enbart skulle användas i ett 

vetenskapligt syfte. De fick också information om att de har rätt att avbryta sin 

medverkan när som helst under hela processen.  

Beträffande forskningens syfte fanns det emellertid forskningsmässiga begränsningar 

gällande hur mycket som kunde avslöjas. Skälet till det ligger i, som Denscombe 

(2009:279) betonar, betydelsen av att behålla en naturlig miljö för att erhålla ett 

trovärdigt resultat. Hade främst lärarna men också eleverna på förhand fått veta vad som 

skulle studeras, finns risken att det hade påverkat undervisningen. Rimligtvis borde en 

lärare som vet vad studien fokuserar på att försöka prestera en undervisning som är som 

bra som möjligt angående det som ska undersökas.  

Ytterligare en form av etiskt ställningstagande fick beaktas när insamlingsmetoden hade 

presenterats för eleverna. Då hade jag beskrivit för eleverna att jag, utöver att banda 

lektionerna, ville filma lärarens och elevernas kroppsspråk och minspel med hjälp av två 

kameror. En av eleverna ville inte dock inte bli filmad framifrån och därför fick 

lösningen bli att enbart filma eleverna bakifrån, så att handuppräckningar ändå framkom 

på bildinspelningarna. I såväl observationsmaterial och analysmaterial som i själva 

uppsatsen har eleverna och läraren anonymiserats med olika beteckningar. Läraren 

betecknas som lärare eller ibland förkortat L. Eleverna med svenska som förstaspråk har 



   
 

15 

 

 

beteckningarna SVE 1-8, medan eleverna med svenska som sitt andraspråk har SVA 1-

2.  



  
 

 
 

 

 

4 Resultat 

Först i denna resultatdel beskrivs det hur de två lektionspassen var uppbyggda. Därefter 

följer varsin rubrik för uppsatsens tre frågeställningar. Först beskrivs därför hur läraren 

fördelar ordet till eleverna i klassrummet. Sedan följer hur läraren ställde frågor till 

eleverna innan resultatdelen avslutas med att presentera hur läraren går tillväga när 

eleverna svar på frågorna följs upp. 

 

4.1 Beskrivning av lektionspassen 

Båda lektionspassen hade ett liknande upplägg. De bestod uteslutande av genomgångar 

i helklass där läraren föreläste för eleverna med stöd av en powerpointpresentation. 

Eleverna erhöll frågor under lektionens gång och de hade också möjlighet att räcka upp 

handen och ställa frågor under föreläsningen. Lektionspassen, som skedde med en 

veckas mellanrum, avhandlade olika steg i fotosyntesen inne i en växtcell. Vid båda 

tillfällena repeterade läraren först föregående lektionspass innan hen fortsatte med att 

föreläsa om de nästkommande delarna i fotosyntesen.  

 

4.2 Lärarens fördelning av ordet till eleverna i klassrummet  
Under denna rubrik presenteras vem av eleverna som tar ordet, till vem läraren fördelar 

sina frågor och hur läraren väljer att framföra dessa frågor. Sammanlagt ställs 54 

stycken frågor av två olika typer till eleverna under de båda lektionspassen. Först 

kommer de öppna frågorna att presenteras och de innebär att läraren ställer frågan rakt 

ut i klassrummet och den elev som tar ordet får svara. Därefter kommer lärarens 

talarnomineringar att beskrivas. Vid en talarnominering utser läraren en elev som ska 

svara på frågan. 

 
4.2.1 Öppna frågor 

När läraren ställer en öppen fråga blir det eleverna själva som får ta ordet istället för att 

läraren fördelar det. Därigenom har läraren inte samma inflytande över vem som svarar. 

Detta är den vanligaste formen av frågor under de två lektionspassen, vilket också 

framgår i tabell 7 nedan. Några exempel på dessa öppna typer av frågor som läraren 

ställde följer i transkribering 1 nedan. 
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Transkribering 1 – Exempel på öppna frågor som läraren ställde 

IRU-

sekvens 

Talare Transkribering 

2 Lärare: Vad är osmos? 

7 L: Vad tror ni den här handlar om, 

elektrontransportkedjan? 

15 L: Är ni med? 

20 L: Vad är fotosyntesen en del av? 

 

Dessa fyra signifikativa exempel visar på att läraren genom sina öppna frågor inte 

riktade in sig mot någon särskild elev. Vilka av eleverna som valde att ta ordet och 

svara på dem syns i tabell 7 nedan.   

Tabell 7 - Svar vid öppna frågor och totalt antal frågor. 

Frågor  Elevsvar   

Frågeform Antalet 

frågor 

Antalet  

SVE-elevsvar 

Antalet  

SVA-elevsvar 

Antalet 

obesvarade 

frågor 

Öppna frågor 42 27 / 65 % 10 / 24 % 5/ 11 % 

Totalt antal frågor  54 35/ 65 % 14/ 26 %  5/ 9 % 

 

En första iakttagelse är att det enbart förekommer obesvarade frågor vid de öppna 

frågorna. De frågor som inte besvaras alls är sådana som inte nödvändigtvis kräver ett 

svar och det vanligaste då är att läraren frågar ”är ni med?” och när eleverna inte svarar 

så fortsätter genomgången. Vidare kan det konstateras att betydligt fler öppna frågor 

besvarades av en SVE-elev. Dock bör det beaktas att de 8 SVE-eleverna är fler till 

antalet än de 2 SVA-eleverna. En procentuell uträkning visar att de två grupperna av 

elever svarar på ungefär lika många öppna frågor. 

En närmare granskning av vilka av SVE- och SVA-eleverna som svarar på de öppna 

frågorna visar att det är tre elever som besvarade de flesta frågorna. Som tabellen nedan 

visar (tabell 8) svarade elev SVE 6 och SVA 1 på 8 öppna frågor var medan elev SVE 1 

besvarade 6 frågor. De tre eleverna stod för svaret på över hälften av det totala antalet 
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öppna frågor och således tar vissa elever stor del av talutrymmet vid de öppna frågorna 

och andra elever tar liten del eller ingen del alls. 

Tabell 8 - Antalet elevsvar vid öppna frågor 

Elev SVE 

1 

SVE 

2 

SVE 

3 

SVE 

4 

SVE 

5 

SVE 

6 

SVE 

7 

SVE 

8 

SVA 

1 

SVA 

2 

Inget 

svar 

Öppna frågor 6 3 2 2 0 8 3 1 8 2 5 

 

Genom att framförallt de tre eleverna SVE 1, SVE 6 och SVA 1 tar och besvarar en 

betydande del av de öppna frågorna gör det också att det påverkar den sammanräknade 

jämförelsen mellan SVE- och SVA-elever. Till exempelvis bidrar elev SVA 1 i stor 

utsträckning till att SVA-eleverna relativt sett svarar på ungefär lika många öppna 

frågor som SVE-eleverna gör.  

4.2.2 Talarnomineringar 

Ett alternativ för läraren istället för att ställa öppna frågor är att själv nominera vem som 

ska få ordet. Ett exempel på IRU-sekvens där läraren gör en talarnominering följer 

nedan i transkribering 2. 

 Transkribering 2 - Exempel på talarnomineringar 

IRU-
sekvens 

Talare  

34 L: [Elevens namn], vad står ATP för och vad gör 

det? 

  SVE6: Adenosintrifosfat, den hjälper till att skapa 

energi inne i cellen. 

   

54 L: [Elevens namn], skissen här visar…? 

 SVA2: Allt, hela systemet (fotosystem 1 och 2). 

 

Således utser läraren vilken elev som skall svara på frågan och därmed kan läraren styra 

och fördela ordet på ett annat sätt än vad som är fallet vid de öppna frågorna. Denna 

frågeform var dock inte alls lika vanligt förekommande under lektionspassen som de 

öppna frågorna. Av de totalt 54 frågorna som ställs är enbart 13 stycken 

talarnomineringar. 
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Tabell 9 - Fördelningen av elevsvar vid frågor av olika typ 

Frågor  Elevsvar   

Frågeform Antalet 

frågor 

Antalet 

SVE-elevsvar 

Antalet  

SVA-elevsvar 

Antalet 

obesvarade 

frågor 

Öppna frågor 42 27 / 65 % 10 / 24 % 5 / 11 % 

Talarnomineringar 13 9 / 69 % 4/ 31 % 0 / 0 % 

Totalt 54 35/ 65 % 14/ 26 %  5/ 9 % 

 

Talarnomineringarna var de mer jämnt fördelade mellan SVE- och SVA-eleverna än de 

öppna frågorna. Vid 9 tillfällen valde läraren ut en SVE-elev som nominerades till att 

besvara frågan och vid 4 tillfällen en SVA-elev. Procentuellt sätt innebär det att SVA-

eleverna kom till tals vid 31 % av fallet när läraren gav ordet till en viss elev. Det kan 

jämföras med att samma elevgrupp kom till tals vid 24 % av de öppna frågorna. 

Därigenom är alltså talarnomineringarna under de två passen ett sätt att ställa frågor på 

som ger mer plats åt SVA-eleverna. 

Tabell 10 - Antalet elevsvar vid öppna frågor och vid talarnomineringar 

Elev SVE 

1 

SVE 

2 

SVE 

3 

SVE 

4 

SVE 

5 

SVE 

6 

SVE 

7 

SVE 

8 

SVA 

1 

SVA 

2 

Inget 

svar 

Öppna frågor 6 3 2 2 0 8 3 1 8 2 5 

Talar- 

nomineringar 
1 0 0 1 1 3 2 1 1 3 - 

 

Dessutom är talarnomineringarna utspridda på fler elever än vid de öppna frågorna. 

Denna frågeform ger alltså de elever som inte yttrat sig i så stor utsträckning vid de 

öppna frågorna en möjlighet att komma till tals när nomineras till att svara. Ett exempel 

är elev SVA 2 som inte svarade på de öppna frågorna i så stor utsträckning men tilldelas 

ordet genom en talarnominering vid 3 tillfällen. Detsamma gäller eleverna SVE 4, SVE 

7 och SVE 8 som också via talarnomineringar oftare kommer till tals då än vid de öppna 

frågorna. Därigenom fördelar således läraren ordet till fler elever än vad som blir 

utfallet när läraren ställer öppna frågor. 
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4.3 Typ av frågor som fördelas till de olika eleverna 

Det förekom talarnomineringar under båda lektionspassen, men de var fler till antalet 

under det andra lektionspasset. Totalt gjorde läraren 2 talarnomineringar under pass 1 

jämfört med 11 stycken under pass 2. Gemensamt för merparten av talarnomineringarna 

var att de ställde höga krav på svaret från eleverna då 8 av talarnomineringarna har 

klassats som mottagarkrav C (se tabell 11 nedan). Det innebar att eleverna, för att svara 

på ett korrekt sätt, behövde föra in ny information om ämnet i sitt svar och oftast också 

ge ett svar som är formulerat i en hel sats. Vidare var fördelningen mellan antalet 

testfrågor och informationsfrågor jämn och under båda lektionerna förekom bägge 

formerna. Således ställde talarnomineringarna generellt höga krav på mottagaren, men 

det var olika mål med olika frågor. Därigenom går det utifrån detta att granska vilka 

elever som får de olika frågorna för att däri se något mönster i lärarens sätt att ställa 

frågor. Dessa mönster presenteras under rubrikerna nedan.   

Samtliga talarnomineringar som förekom under lektionspassen återfinns i tabell 11 

nedan. Tabellen visar att alla talarnomineringar var av frågetyp 5 eller 8, vilka båda är 

frågetyper som kräver att eleven kommer med någon ny information på egen hand. I 

transkribering 2 ovan är IRU-sekvens 34 ett exempel på frågetyp 5, medan IRU-sekvens 

54 är ett exempel på frågetyp 8.  

Tabell 11 - Talarnomineringar under de två lektionspassen 

IRU-
Sekvens 

Initiativ     

 Elev Delge ordet Fråge-

typ 

Mottagar-

krav 

Kommunikations-

värde 

14 SVE 1 Talarnominering 8 C Infofråga 

19 SVE 5 Talarnominering 5 C Testfråga 

27 SVA 2 Talarnominering 8 C Infofråga 

30 SVA 2 Talarnominering 5 B Infofråga 

33 SVE 8 Talarnominering 8 A Testfråga 

34 SVE 6 

Talar- 

nominering 
5 

C Testfråga 

38 SVE 7 

Talar- 

nominering 
8 

C Testfråga 

41 SVE 7 

Talar- 

nominering 
5 

A Testfråga 

42 SVA 1 

Talar- 

nominering 
5 

A Testfråga 

43 SVE 6 

Talar- 

nominering 
5 

A Testfråga 
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46 SVE 4 

Talar- 

nominering 
8 

C Testfråga 

50 SVE 6 

Talar- 

nominering 
5 

C Infofråga 

54 SVA 2 

Talar- 

nominering 
8 

C Infofråga 

 

4.3.1 Talarnomineringar för att fler elever ska få komma till tals  

En första iakttagelse är att läraren under pass 2 sannolikt använder sig av 

talarnomineringar för att fördela ordet mellan eleverna. Som det redan konstaterats 

besvarade eleverna SVA 1, SVE 1 och SVE 6 många av de öppna frågorna, vilket 

medförde att de andra eleverna inte fick samma chans att yttra sig. Detta skulle kunna 

vara en anledning till att läraren under pass 2 ser till att ställa fler frågor till specifika 

elever. En av eleverna som får talutrymme tack vare att läraren ger ordet genom en 

fråga är elev SVA 2. Vid tre tillfällen blir hen nominerad. Även elev SVE 5, som inte 

tar ordet alls vid de öppna frågorna, och SVE 8, som tar ordet vid enbart en öppen fråga, 

blir vid varsitt tillfällen nominerade att svara på en fråga. Således tycks läraren i vissa 

fall använda sig av nomineringar för att fördela ordet mer jämnt mellan eleverna.  

4.3.2 Talarnomineringar till vissa elever för att få ett korrekt svar  

Ytterligare ett mönster som kan skönjas är läraren använder sig av talarnomineringar när 

hen ska vara säker på att få ett korrekt svar på avancerade frågor. Det innebär att läraren 

tycks välja ut specifika elever som tros ha god förmåga att svara rätt på de frågor som är 

centrala för lektionsinnehållet. Tre sekvenser som exemplifierar detta återfinns i tabell 

12 där eleverna förväntas ge ett utvecklat flerordssvar på frågan som läraren ställer.   

Tabell 12 - IRU-sekvenser och transkribering av frågor  

IRU-
sekvens Elev 

Delge 
ordet 

 
Fråge-
typ 

Mottagar-
krav 

Kommunikations-
värde 

 
Fråga i 
initiativet 

34 
SVE 
6 

Talar- 
nominering 5 C Testfråga 

[Elevens namn], 
vad står ATP för 
och vad gör det? 

38 
SVE 
7 

Talar- 
nominering 8 C Testfråga 

[Elevens namn], 
har du aldrig 
tvättat rent ett 
akvarium? 

50 
SVE 
6 

Talar- 
nominering 5 C Infofråga 

[Elevens namn], 
vad kommer att 
hända med 
formeln? 
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I samtliga tre fall har läraren själv föreläst en stund om det som efterfrågas innan frågan 

ställs. Genom elevernas svar hoppas sannolikt läraren både testa om eleverna som 

tillfrågas förstått innehållet i föreläsningen och samtidigt få en form av sammanfattning 

om ämnet. Detta framträder till exempelvis i sekvens 34 där eleven får sammanfatta vad 

ATP har för funktion i en cell och samtidigt får läraren ett kvitto på att eleven förstått. 

Att det är just eleverna SVE 6 och SVE 7 som väljs ut på dessa frågor är inte 

förvånande sett till att de tog stor del av talutrymmet vid de öppna frågorna. I och med 

att frågorna innehåller en form av sammanfattning kanske läraren vill se till att den elev 

som svarar ger en korrekt sådan. En felaktig sammanfattning av ett komplicerat ämne 

som ATP skulle kunna röra till det för de elever som ännu inte förstått fullt ut.  

Således tycks läraren använda sig av talarnomineringar både för att se till att fler elever 

kommer till tals och för att försäkra sig om att få ett korrekt svar. Dessa båda skäl kan 

också vara anledningen till varför talarnomineringarna var betydligt fler det andra 

lektionspasset. Som sagt tog elev SVE 6 och SVE 7 stor del av talutrymmet under pass 

2, men som synes tyckte även läraren att dessa båda hade möjlighet att ge ett bra svar på 

de avancerade frågorna där en talare utpekades och därmed blev de utvalda att få ordet.  

 

4.4 Lärarens uppföljning av elevernas svar på frågorna 
När läraren i en IRU-sekvens ställt frågan till eleven eller eleverna och fått ett svar 

tillbaka behöver läraren på något sätt följa upp elevens svar för att därigenom avsluta 

IRU-sekvensen. Denna uppföljningsdel innehåller i vissa fall en förhandling. Den 

innebär att kommunikationen på något sätt inte uppnår det som läraren vill med frågan, 

vilket kan bero på att eleven svarar fel och då behöver få hjälp med att höra frågan igen 

eller få ledtrådar om rätt svar eller att lärare och elev inte förstår varandra språkligt. I 

andra fall finns det inga oklarheter i elevens svar och då fortsätter läraren sin 

genomgång. Bland sätten att fortsätta sin genomgång på återfinns till exempel, som i 

transkribering 3 nedan, att använda sig av elevens svar i sin fortsatta genomgång.  

Transkribering 3 - Exempel på elevexpansion 

 L: [Elevens namn], vad står ATP för och vad gör 

det?  

  SVE6: Adenosintrifosfat, den hjälper till att skapa 

energi inuti en cell. 
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 L: Mmm, och som ni ser hjälper ATP till att bilda 

energi här i cellen på bilden (pekar på 

powerpointbild). 

 

Nedan kommer först uppföljningar med förhandling att studeras innan sekvenserna utan 

förhandling analyseras. 

 

4.4.1 Uppföljningar med förhandling 

Under de två lektionspassen förekom tre olika former av förhandling. Först analyseras 

den typ av förhandling som sker när läraren inte hört elevens svar eller inte förstått 

elevens svar. Sedan analyseras de två två typer av förhandlingar som förekommer när 

eleven inte svarat som läraren önskat. Då valde läraren antingen att ställa om samma 

fråga igen, vilket kallas för en elicitering, eller att ge en ledtråd som gör att eleven 

kommer på rätt svar. 

4.4.1.1 Förhandling vid bristande förståelse 

Vid tre IRU-sekvenser under lektionspassen brister den språkliga förståelsen mellan 

läraren och den elev som svarar på den aktuella frågan. I samtliga tre fall är det en SVA-

elev som avgett ett svar som läraren inte förstår och därmed måste förhandla sig till ett 

nytt svar från eleven. I två av fallen hör helt enkelt inte läraren vad eleven säger. I det 

tredje fallet behöver läraren ett mer utvecklad svar av eleven för att kunna konstatera 

om eleven har förstått ämnesområdet på rätt sätt.  Exempel på båda dessa två olika typer 

av oklarheter finns i transkribering 4 och 5 nedan. 

Transkribering 4 - Förhandling vid bristande förståelse 

27 L: Syftet i både fotosystem 1 och 2 var? 

  SVA2: Fixa till… jämna ut. 

 L: Vad sa du? En gång till. Jag tyckte att det lät 

som att du var på rätt väg. 

 SVA2: Jämna ut alltså potentialen. 

  L: Mm, skapa en potentialskillnad mellan utsidan 

och insidan. 

 

Att denna sekvens uppstår skulle kunna bero på att elev SVA2 inte är tillräckligt trygg 

för att våga ge sitt svar direkt. Hen ger därför ett ofullständigt svar med låg röst. Läraren 

hör antingen att ett korrekt svar var på väg eller så väljer läraren att säga ”jag tyckte det 

lät som att du var på rätt väg” för att uppmuntra eleven att svara igen. När sedan elev 

ger sitt nya svar så visar läraren med sitt ”mm” att det är rätt och sedan utvecklar läraren 
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ämnet vidare med utgångspunkt i elevens svar. Således signalerar läraren att hen inte 

förstår elevens första respons, men förhandlingen genomförs på ett positivt sätt vilket 

kan påverka elevens vilja att göra ett nytt försök och svara igen.  

Att läraren uppmuntrar en elev att fortsätta och utveckla sitt svar är tydligt även i IRU-

sekvens 32 (se nedan). Även denna gång råder bristande förståelse mellan 

samtalsparterna, men på ett lite annat sätt. Eleven säger rätt svar ”att lagra energi” men 

läraren tycks av förhandlingen vilja förstå mer exakt vad eleven avses då. Detta skapar 

en osäkerhet i rösten hos eleven, vilket sannolikt gör att läraren lägger till ”för det är 

rätt. Hur tänker du? Formulera?”. Det verkar i sin tur göra att eleven vill fortsätta med 

sitt svar. 

 Transkribering 5 - Förhandlingstyp två vid bristande förståelse 

32 L: Vad är målet med reaktionen? 

  SVA1: Att lagra energi. 

 L: Lagra energi? Vad menar du med det?  

 SVA1: Ja, ja… 

  L: För det är rätt. Hur tänker du? Formulera. 

 SVA1: Jag tänker liksom att det är fotosyntesen, vilken 

går ut på att vi ska lagra energi från solen. 

 L: Precis, vi lagrar alltså ljusenergi som solen 

förser oss med.  

 

 

Således tycks förhandlingarna uppstå på grund av en osäkerhet hos eleverna. I både 

sekvens 27 och 32 ser läraren till att ge en uppmuntrande och positiv kommentar som 

gör att de fortsätter och ger ett korrekt svar. 

4.4.1.2 Förhandling när elevens svar är felaktigt 

Om en elev svarat fel på en fråga som läraren ställt förhandlade läraren på två olika sätt 

för att få eleven att komma fram till rätt svar. Antingen upprepade läraren frågan näst 

intill ordagrant igen eller så kunde läraren hjälpa eleven fram mot rätt svar genom att ge 

ledtrådar. Det förstnämnda inträffade enbart vid ett tillfälle under det två passen medan 

läraren vid 10 tillfällen gav ledtrådar som hjälpte eleverna fram till rätt svar. Nedan 
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kommer först den enda sekvens med elicitering att analyseras innan två olika 

förhandlingar genom ledtrådar studeras. 

När läraren gör en elicitering tycks syftet var att rätta till det missförstånd som uppstått. 

I transkribering 6 nedan ställer läraren först en väldigt specifik och tvådelad fråga. 

Eleven svarar först bara på den andra halvan av frågan. Läraren visar att det var rätt svar 

på andra halvan av frågan genom att inkludera det i upprepningen av den första frågan. 

När läraren upprepar frågan betonas ordet ”i” för att påvisa att det är det som eftersöks. 

Eleven uppfattar detta, svarar rätt och läraren kan då ta med sig elevens svar in i sin 

fortsätta genomgång. 

Transkribering 6 - Förhandling med elicitering 

 L: Vad var det för molekyl i fotosystemen och vad 

gjorde den? 

  SVE1: Absorberade ljuset? 

 L: Men vad i (!) fotosystemen var det som 

absorberade ljus? 

 SVE1: Klorofyll. 

  L: Klorofyll, som alltså är pigmentmolekylen som 

kallas klorofyll och finns i olika varianter. 

 

Således behövs här inga ledtrådar som ska hjälpa eleven att svara rätt utan istället ställs 

samma fråga igen för att därigenom få eleven att förstå vad som eftersöks i svaret. Av 

elevens svar att döma så behövdes heller ingen förhandling med ledtrådar för att komma 

fram till rätt svar. 

När läraren istället använder ledtrådar som förhandlingsmetod så är det sannolikt till för 

att förändra ett felaktigt eller otydligt svar till det rätta svaret på frågan. Det allra flesta 

av förhandlingarna med ledtrådar är uppbyggda som exemplet i transkribering 7. 

Transkribering 7 - Förhandling med ledtrådar. 

3 L: Varför torkar vi människor inte ut när vi dricker 

vanligt dricksvatten? ´ 

  SVE1: Nej, vi behöver ju vatten. 

 L: Men varför torkar vi inte ut? Det kanske också 

finns salt i andra produkter som vi äter och 

dricker… 

 SVE1: Ja, i mat och så. 
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  L: Ja, precis och det späder ut och gör så att det 

blir 0,9 i saltkoncentration i vår kropp. 

 

Denna typ av ordväxling i förhandling med ledtrådar var vanligt förekommande under 

de två passen och representeras här av IRU-sekvens 3. Det som sammanlänkar dessa 

förhandlingar med ledtrådar är att eleven först svarar felaktigt eller ofullständigt och att 

läraren därefter ger en tydlig ledtråd som gör att eleven kan svara korrekt därefter.  

Som i exemplet ovan och i samtliga förhandlingar utom en under de två lektionspassen 

så är det samma elev som först svarar på frågan och som sedan efter förhandlingen får 

möjlighet att ändra sitt svar. I en av förhandlingarna väljer läraren dock att byta elev i 

efter det första elevsvaret.  

 Transkribering 8 - Förhandling ledtråd där det byter elev i IRU-sekvensen 

13 L: Hur kan vi härleda det här ordet 

(fotofosforylering) utifrån det vi precis 

beskrivit? 

  SVA1: Ljus och fosfor… nånting 

 L: På vilket sätt kommer fosfor in, [elevens 

namn]? 

 SVE1: Att tillsätta fosfor 

  L: Precis. Vi tillsätter fosfor när ljuset kommer in 

där. 

 

Som synes i transkribering 8 tycks inte läraren vara nöjd med det första svaret och 

ställer därför en ny fråga men inte till samma elev. Nu är det istället en SVE-elev som 

får frågan och lärarens efterföljande notering, ”precis”, betonar att det var det svar som 

eftersöktes. Detta bör tolkas som en form av förhandling om innehållet även om den 

sker med två olika elever. Läraren behöver förhandla i konversationen då målet med 

frågan i 13 - att erhålla ett korrekt svar och kunna fortsätta lektionen - inte uppfylls av 

det första svaret.  I jämförelse med de andra fall där det krävts en förhandling med 

ledtrådar för att en elev svarat felaktigt eller otillräckligt sticker inte det svar som elev 

SVA 1 ger ut i negativ bemärkelse som väldigt felaktigt. Utifrån den aspekten finns det 

inget skäl till att byta elev i förhandlingen. 

 

Till skillnad från de förhandlingar som kräver språkliga förtydliganden där det i alla de 

sekvenserna var med en SVA-elev så skedde förhandlingar genom ledtrådar och 

elicitering med elever ur båda kategorierna. 9 utav 11 förhandlingar skedde med en 
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SVE-elev och de resterande två med en SVA-elev. Procentuellt sätt är frågorna därmed 

jämnt fördelade mellan de 8 SVE-eleverna och de 2 SVA-eleverna. 

Tabell 13 - Hur förhandlingskategorierna fördelas mellan eleverna. 

Förhandlingskategori Totalt antal Svar av SVE-elev Svar av SVA-elev 

Ledtråd 10 8 / 80 % 2 / 20 % 

Elicitering 1 1  0 

 

4.4.2 Uppföljningar utan förhandlingar 

Om elevens svar inte skapar några tveksamheter mellan lärare och elev behövs ingen 

förhandling utan läraren kan fortsätta genomgången. Här presenteras hur läraren gick 

tillväga för att följa upp elevernas svar och därefter fortsätta med sin genomgång. Efter 

transkriberingen kunde det konstateras att läraren använde sig av fyra olika 

språkhandlingar när ett elevsvar följdes upp och dessa fyra kommer en i taget att 

analyseras nedan. 

 

Den första formen av språkhandling som förekom under lektionspassen var noteringen. 

Den innebär att läraren enbart ger en positiv eller negativ värdering av elevens svar och 

därefter fortsätter läraren sin genomgång utan att involvera elevens svar i den. Detta 

skedde, som tabell 14 visar, vid totalt 12 tillfällen. 8 av dem till en SVE-elev och 4 av 

dem till en SVA-elev. Merparten av lärarens noteringar är korta uttryck som ”bra” och 

”precis” vilka bekräftar att eleven svarat rätt. Om eleven svarar felaktigt, otydligt eller 

att den verbala kommunikationen från elev till läraren inte når fram väljer läraren 

istället för en negativ notering att förhandla fram rätt svar med eleven. Således 

förekommer negativa värderingar i liten utsträckning mot såväl SVA- som SVE-elever 

utan istället väljer läraren att förhandla fram rätt svar. De korrekta svaren däremot 

berömmer läraren genom positiva värderingar.  

 

Tabell 14 - Språkhandlingar vid uppföljning 

Språkhandling 

vid 

uppföljning 

Uppföljning 

av svar från 

en SVE-elev 

Uppföljning 

av svar från 

en SVA-elev 

Frågans 

kommunikationsvärde 

 

Testfråga Informations-

fråga 

 

Notering 8 4 5 6  

Nolltillskott 0 0 0 0  
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Egenexpansion 16 5 19 9  

Elevexpansion 11 4 3 12  

   27 27 Summa 

 

Vidare kan det konstateras att läraren inte vid något tillfällen gör ett nolltillskott, det vill 

säga att inte kommentera elevens svar överhuvudtaget. Det visar att vid alla 

uppföljningstillfällen så gjorde lade läraren någon form av notis om att elevens svar 

uppfattats. Däremot finns det flertalet fall där läraren istället gör en egenexpansion. Det 

innebär inte att läraren ignorerar elevens svar helt men efter att ha bekräftat att svaret 

uppfattas så kom inte den information som elever gav i sitt svar att involveras i den 

fortsatta genomgången. Ett skäl till att sammanställningen visar att dessa 

egenexpansioner var det vanligaste uppföljningssättet kan vara att många av de frågor 

som läraren följde upp med en egenexpansion var testfrågor. Testfrågorna, som är 

frågor där läraren avser att testa vad en elev kan, ställdes oftast av läraren i slutet av ett 

visst segment i undervisningen för att stämma av vad eleverna snappat upp. Bland dessa 

frågor återfinns bland annat ”är ni med?” och ”så vad betyder därför fosforylering?”. 

Därigenom är det i vissa fall naturligt att elevens svar inte involveras i den fortsatta 

genomgången då den ska behandla någonting annat.  

 

Den fjärde typen av språkhandling när läraren följde upp elevens svar var 

elevexpansionerna. De innebär att läraren använder sig av information från elevens svar 

när frågan följs upp. Tvärtemot de ovannämnda egenexpansionerna så är det nästan 

alltid efter en informationsfråga som läraren följer upp elevernas svar med en 

elevexpansion. En möjlig anledning till detta är att det stämmer väl överens med vad 

läraren har för målsättning med sin fråga. Informationsfrågans syfte är elevens svar ska 

ge ny information om ämnet. Därigenom faller det sig naturligt att elevens svar på en 

informationsfråga involveras i den fortsatta genomgången genom en elevexpansion. 

Dessutom förekommer ofta dessa informationsfrågor när läraren är mitt inne i ett 

arbetsområde och därmed passar det väl att involvera elevens svar i den fortsatta 

genomgången om samma ämnen som eleven just besvarat en fråga om. Således tycks 

frågans syfte styra både när under en genomgång den ställs och hur läraren väljer att 

följa upp frågan.  
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Ytterligare en form av analys vid uppföljningar är att studera huruvida lärarens sätt att 

följa upp frågorna beror på vilken elev som får frågan. Utifrån tabellerna 15 och 16 

nedan kan det konstateras att elev det är SVE 1, SVE 6 och SVA 1 vars svar som 

läraren främst följt upp genom elevexpansioner. Samtliga tre var också, som det 

konstaterade i tabell 8 ovan, de elever som med bred marginal svarade på störst antal av 

de öppna frågorna under lektionspassen. En potentiell anledning till att dessa tre elevers 

svar ofta följs upp genom elevexpansioner kan vara att de både tar ordet ofta och att de 

ger korrekta svar på frågorna. Därigenom kan läraren dra nytta av elevernas svar i sin 

fortsatta genomgång och signaler därmed att svaret är värdefullt för lektionen. 

 

Tabell 15 - Lärarens uppföljning vid svar från SVA-elever 

Språkhandling vid 

uppföljning 

SVA 1 SVA 2 Summering 

Notering 2 1 3 

Egenexpansion 3 4 7 

Elevexpansion 2 1 3 

 

Tabell 16 - Lärarens uppföljning vid svar från SVE-elever 

Språkhandling 

vid uppföljning 

SVE 

1 

SVE 

2 

SVE 

3 

SVE 

4 

SVE 

5 

SVE 

6 

SVE 

7 

SVE 

8 

Summering 

Notering 1 1 2 0 0 3 2 0 9* 

Egenexpansion 0 1 1 3 1 5 3 2 16 

Elevexpansion 6 1 0 0 0 3 0 0 10* 

* - Summan från tabell X överensstämmer inte med summan här på grund av att vissa 

av frågorna besvarades av flera elever i munnen på varandra. Det gör att de kan infogas 

i den övergripande tabellen ovan men det är svårt att urskilja exakt vilka elever som 

svarar.  

 

En annan tendens som går att skönja är att noteringarna och egenexpansionerna är 

tämligen jämnt fördelade mellan eleverna. Samtliga elevers svar har någon gång under 

passen följts upp av en egenexpansion och 7 av 10 elevers svar har möts av en notering. 

Egenexpansionerna kan ses som ett negativt sätt att bemöta ett elevsvar då läraren inte 

involverar elevens svar i sin fortsatta genomgång, men som det konstaterades ovan så 

kan en orsak vara att när läraren gjorde en egenexpansion så skulle hen övergå till något 

nytt i undervisning och då vore onaturligt att utveckla elevens svar. Noteringarna, precis 
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som egenexpansionerna, en uppföljning av läraren som gav positiv feedback på 

elevernas svar då de oftast bestod av ett ”bra” eller ett ”precis”. Dock visar statistiken i 

tabell 16 att tre av elevernas svar (SVE 4, SVE 5 och SVE 8) inte bemöts vid något 

tillfälle av en notering eller en elevexpansion. Eleverna är också de tre som svarar på 

minst antal frågor och när de väl svarar så väljer alltså läraren att fortsätta sin 

föreläsning med något annat än att involvera elevens svar. Det kan jämföras med 

eleverna SVE 2, SVE 3 och SVA 2 som är de näst minst aktiva. Även de besvarar få 

frågor men här ser läraren till att på ett positivt sätt bekräfta något av deras svar med 

noteringar och/ eller elevexpansioner.  
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5 Diskussion 
Precis som i resultatet är denna diskussion strukturerad utifrån de tre frågeställningar 

som besvaras i uppsatsen. Efter diskussionen följer sedan den avslutande 

metodreflektionen. 

 

5.1 Hur fördelar läraren ordet i klassrummet? 
Resultatet visar att läraren använder sig av två tillvägagångssätt för att fördela ordet till 

eleverna. Den vanligaste formen var att läraren inte fördelade ordet själv utan ställde 

öppna frågor som eleverna fick svara på genom att prata rakt ut. Det andra 

tillvägagångssättet var hen ställde en fråga direkt till en specifik elev genom att namnge 

eleven i frågan.  

En potentiell anledning till varför läraren främst ställde öppna frågor skulle kunna vara 

lärarens ovilja att peka ut att en elev inte kan svaret på en fråga. Det skulle kunna bli 

fallet om en elev blir nominerad att svara och antingen ger ett felaktigt fel eller uttrycker 

att den inte kan svaret. Schinke-Llano (1986: 114) uttryckte att denna ovilja kan vara ett 

skäl till att elever inte väljs ut för att svara. Dessutom är ämnesområdet fotosyntesen 

komplext och därmed sannolikt krävande för eleverna att förstå, vilket också skulle 

kunna påverka lärarens ovilja att nominera en elev.  

Vidare kan det konstateras att även elevgruppens storlek bör påverka att läraren inte 

tillämpar handuppräckning utan låter eleverna svara rakt ut. Sacks, Schegloff och 

Jefferson (1974) uttrycker att det finns oskrivna regler i sociala sammanhang för hur 

ordet ska fördelas och när nästa talare får ta vid och under lektionspassen tycks svara 

rakt ut på en öppen fråga vara en oskriven regel för turtagning som både elever och 

lärare accepterar. Hade elevgruppen bestått av fler än 10 elever och som dessutom 

störde ordningen i klassrummet eller pratade i munnen på varandra, så hade sannolikt 

läraren och eleverna inte kunnat tillämpa denna oskrivna regel. 

Ytterligare en effekt som den lilla undervisningsgruppen kan ha haft på 

klassrumsklimatet är alla elevers möjlighet att komma till tals. Samtliga elever kommer 

vid minst ett tillfälle till tals antingen genom att besvara en öppen fråga eller genom att 

nomineras till att svara på en fråga. Särskilt andraspråkselevernas möjligheter att 

komma till tals gynnas enligt en undersökning av Harklau (1994) av att undervisning 

sker i mindre grupp och när de inte behöver konkurrera i lika stor utsträckning med 
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elever med större språklig behärskning. Detta visar sig stämma väl in på de två 

observerade lektionerna då SVA-eleverna procentuellt sätt fick lika stort utrymme som 

SVE-eleverna i denna förhållandevis lilla undervisningsgrupp på 10 elever. 

Samtidigt som alla elever kom till tals på ett eller annat sätt var det ett fåtal elever som 

svarade på merparten av de öppna frågorna. Eleverna SVE 1, SVE 6 och SVA 1 

dominerade talutrymmet under de båda lektionspassen. Det finns flera möjliga orsaker 

till varför dessa elever var villiga att ta ordet vid de öppna frågorna. De hade kanske 

goda kunskaper inom ämnesområdet och/eller så kände de sig trygga att prata inför 

helklass. Viljan att prata inför hela klassen borde även i viss mån hänga samman med 

den språkliga förmåga i svenska som eleven anser sig ha. Med tanke på att elev SVA 2 

behövde förtydliga sina svar för läraren i större utsträckning än elev SVA 1, så skulle en 

språklig osäkerhet vara ett skäl till elev SVA 2 inte uttalar sig vid öppna frågor på 

samma sätt som elev SVA 1.  

 

Men trots att ett fåtal elever dominerade talutrymmet så kom som sagt alla till tals på ett 

eller annat sätt under de två lektionspassen. Lärarens sätt att åstadkomma att alla kom 

till tals tycks ha varit att se till att ställa riktade frågor till de specifika eleverna som inte 

svarade i stor utsträckning på de öppna frågorna. Således tycks talarnomineringar 

används i vissa fall för att se till att få elever att komma till tals, medan läraren i andra 

fall kan ha velat använda sig av öppna frågor istället för att nominera en specifik elev 

för att därigenom undvika att riskera att hänga ut den eleven som får frågan. 

 

5.2 Vilken typ av frågor tilldelas olika elever? 
Utifrån resultatet kunde två mönster skönjas i lärarens sätt att ställa frågor direkt till en 

elev. Det första är att ge frågan till en elev som läraren tror har god förmåga att svara 

rätt på frågan, medan det andra är att göra en talarnominering för att se till att fler elever 

kommer till tals. Således hade läraren olika orsaker till varför en specifik elev skulle få 

ordet beroende på vad syftet med frågan var.  

Det bör emellertid konstateras att det inte går att veta med säkerhet att det är viljan att 

låta alla komma till tals eller att vilja få rätt svar av eleven som gör att läraren väljer ut 

en viss elev. Studiens resultat baseras på ljud- och filminspelade transkriberingar och 

därmed har inte läraren intervjuas och utfrågats om anledningarna bakom sina frågor. 

Istället får data från inspelningarna och transkriberingar ligga till grund för de mönster 

framträtt i lärarens agerande vid ställandet av frågor.  
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Utifrån data kan det konstateras att lärarens talarnominerade frågor allt som oftast 

krävde ett utvecklat svar av eleven. När läraren ställde frågor som gick att besvara med 

ett ord var det öppna frågor där eleverna dessutom inte alltid behövde svara då frågorna 

i vissa fall rentav var retoriska frågor i stil med ”är ni med?”. Eventuellt upplevde 

läraren att det kändes utpekande att fråga en ”är du med”-fråga till en specifik elev. 

Således krävdes det av läraren att de elever som fick ordet skulle kunna ge ett svar som 

bestod av en hel mening eller fras. 

Genom att såväl SVE- som SVA-elever fick svara på frågor med högt ställda krav från 

läraren finns det enbart en viss tendens att elevernas språkliga nivå skulle påverka 

lärarens fördelning av ordet på samma sätt som Schinke-Llano (1986) tydligt visade i 

sin forskning. Det kan bero på att spannet mellan SVE- och SVA-elevernas språkliga 

nivå var större i Schinke-Llano studie, då SVA-eleverna (utan att ha genomfört ett 

språktest) i denna studie upplevdes hålla en tämligen god språklig nivå utifrån 

observationerna och inspelningarna. Det kan också vara så att den lilla 

undervisningsgruppen möjliggjorde för läraren att se till att elever oavsett om de var 

SVE- eller SVA-elever fick komma till tals.  

Den möjliga påverkan som elevernas språkliga nivå kan ha haft på lärarens val av elev 

att nominera var vid de frågor som både kräver mycket av den svarande eleven och där 

elevens svar förväntas sammanfatta det komplexa ämne som avhandlats innan frågan 

ställs. Detta framkommer i de tre IRU-sekvenserna i tabell 12 (se ovan) där läraren valt 

ut elev SVE 6 och SVE 7.  

Vidare ställde läraren totalt sätt lika många testfrågor som informationsfrågor till 

eleverna. I detta avseende frångår alltså min studie Hägerfeldts (2004:222) bild av att 

testfrågorna fortfarande dominerar i undervisning. Testfrågor kan vara, och har 

historiskt sätt varit, en frågeform som gör att läraren näst intill uteslutande för en 

monolog och när eleverna väl kommer tillfrågas förväntas de enbart avge ett kort och 

icke-reflekterande svar. Det kan till exempelvis vara för att ta ett exempel ur uppsatsen 

vara frågan ”Vad är osmos?” där elever svarar ”vattendiffusion”. Genom att läraren 

utöver dessa testfrågor även ställer informationsfrågor där eleverna får möjlighet att 

svara utförligt och både reflektera och motivera sina svar, så får eleverna när de har 

ordet större möjligheter att uttrycka sig och erhålla talarutrymme. Att som elev få 

möjlighet att uttrycka sig i klassrummet är en del att stärka eleverna språkligaförmåga 

och deras sociala och kulturella identitet (Cummins 2000:19). Men trots att eleverna till 
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att uttrycka sig när de har ordet, så är det i väldigt stor utsträckning en traditionell form 

av undervisning där läraren föreläser långa delar av passet och eleverna kommer bara 

till tals när de tillfrågas. Således får eleverna lite taltid trots att läraren ställde frågor som 

gav dem möjligheter att ge utvecklade svar. 

 

5.3 Hur följer läraren upp elevernas svar på frågorna? 
Lärarens tillvägagångssätt för att följa upp elevernas svar var först och främst beroende 

av omständigheterna i klassrummet när frågan ställs. Om frågan ställs mitt i en 

föreläsning om ett ämne tenderar läraren att vilja använda sig av elevens svar i sin 

fortsatta genomgång. Om frågan däremot ställs när läraren föreläst färdigt om ett ämne 

och ska gå över till någonting annat faller det sig naturligt att elevens svar om det 

nyligen avslutande ämnet inte involveras i den fortsatta genomgången. På grund av 

detta är en tydlig tendens att informationsfrågor, som syftar till elevens svar ska ge ny 

info om ämnet, ställs mitt i genomgångarna om ett ämne medan testfrågor, som ställs 

för att se om eleverna förstått innehållet, är vanligast förekommande när ett 

föreläsningsämne avslutades och ett nytt ska ta vid. 

Ytterligare en generell tendens är att läraren är positiv, stöttande och uppmuntrande när 

elevernas svar på frågorna ska följas upp. Läraren ser till att värdera elevernas svar med 

nästan uteslutande positiva ord och när förutsättningarna finns använder sig läraren av 

elevernas svar i den fortsatta genomgången, vilket enligt Cummins (2000:19) stärker 

elevernas kulturella och sociala identitet. Visserligen är egenexpansionerna (när en 

elevs svar inte inkluderas i den fortsatta genomgången) den vanligaste formen av 

uppföljning, men allt som oftast var det onaturligt för läraren att inkludera elevens svar 

då ett nytt ämne tog vid efter frågan. Samma positiva anda syns också i att läraren 

istället för att yttra negativa värderingsord om elevens svar ser till att förhandla med 

eleverna både om det sker en språklig förbistring eller om eleven svarar fel på frågan.  

Denna bild av en lärare som följer upp och involverar elevernas svar i sin undervisning 

är tvärtemot en av de lärare som Hägerfeldt (2004:222) lyfter fram i sin avhandling. 

Läraren i Hägerfeldts studie undervisade också i ett naturvetenskapligt ämne på 

gymnasienivå men hens undervisning präglades av en envägskommunikation där 

elevernas svar inte togs till vara på i föreläsningen. Vidare introducerar båda lärarna en 

stor mängd ämnesspecifika begrepp under passen. Läraren i min studie ställer flertalet 

frågor om dessa begrepp och ser också till att följa upp elevernas svar om dessa ord. Vid 
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ett tillfälle (se transkribering 7 på sidan 25) medför också av ett av dessa begrepp en 

förhandling med eleverna fram mot rätt svar där ordet plockas isär och varje del 

förklaras var för sig. Således tycks läraren i sin uppföljning se till att stötta elevernas 

språkliga utveckling genom att tillsammans med eleverna bryta ner begreppen och att 

genom förhandlingar bena ut vad ordet betyder. Denna form av förhandling som gynnar 

språket upplevde Lindberg (2005:186) att andraspråkelever ofta får för lite av i 

undervisningen.  

Transkribering 7 är även intressant ur aspekten att läraren under förhandlingens gång 

byter förhandlingspartner från elev SVA 1 till elev SVE 1. Schinke-Llano (1986) 

konstaterar att lärarna i hennes studie fördelade ordet i klassrummet som en direkt följd 

av elevernas språkliga nivå, där då elever med goda språkkunskaper fick fler frågor. De 

orsaker hon själv lyfter fram är att läraren dels inte vill utsätta eleverna för svåra frågor 

och dels inte vill förlora undervisningstid om den språkliga svaga eleven svarar fel och 

svaret behöver förhandlas fram. Båda orsakerna skulle kunna vara aktuella här, även om 

elev SVA 1 utifrån mina erfarenheter under de två lektionspassen inte har några 

språkliga svårigheter. När eleven inte svarar helt rätt direkt kanske läraren tycker det är 

både snabbare och säkrare att byta elev att förhandla med. 

Ett område där läraren uppföljningar skiljer sig åt beroende på om det är en SVE- eller 

SVA-elev är just förhandlingarna. Förhandlingar när det, som i transkribering 7, 

behöver ske ett språkligt förtydligande inträffar enbart med SVA–elever, medan 

förhandlingar där elevens första respons är ett felaktigt svar på frågan och behöver 

formuleras om sker för båda elevgrupperna. Det tyder trots att på att den språkliga 

osäkerheten och språkliga begränsningarna som både Schinke-Llano (1986) och 

Lindberg (2005) konstaterar i sina undersökningar leder till att elever med låga 

språkkunskaper har svårare att yttra sig i klassrummet, syns även i denna undersökning. 

Framför allt en av de två SVA-eleverna, elev SVA 2, uttalar sig otydligt och med låg 

röst, vilket gör att läraren behöver förhandla fram ett till svar för att kunna förstå vad 

eleven menar. Frånsett ovannämnda transkribering 7 där läraren byter elev under 

förhandlingen, är läraren tålmodig och ger SVA-eleverna möjligheter att formulera om 

sig trots att det tar extra undervisningstid.  
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6 Metodreflektion, slutsatser och förslag på vidare 
forskning 
Här följer först en reflektion ur flera olika aspekter om den metod som användes vid 

forskningsstudien innan slutsatser och förslag på vidare forskning avslutar uppsatsen. 

6.1 Metodreflektion 
Det bör konstateras att detta är begränsad studie vars generaliserbarhet är begränsad. 

Det gäller båda att enbart två lektionspass besöktes och att det enbart är en lärare och 

dennes undervisningsgrupp som utgör undersökningsmaterialet. Hade båda dessa 

aspekter vidgats till att fler lärare och fler lektioner hade granskats så hade det funnits 

förutsättningar att ställa olika sätt för lärare att agera mot varandra och därigenom 

kunna dra slutsatser utifrån dessa jämförelser. Detsamma gäller även eleverna, då 

elevkategorierna SVE-elever och SVA-elever representeras av 8 respektive 2 elever, 

och att det därigenom inte är möjligt att dra några generella slutsatser om hur lärare 

agerar gentemot de två elevgrupperna.  

Vidare hade det varit av intresse att få veta orsakerna till varför läraren fördelar ordet 

som hen gör. Utifrån den metod som användes i uppsatsen med ljud- och 

videoinspelning, är det enbart möjligt att dra slutsatser av det läraren gör och säger. För 

att med säkerhet fått veta hur läraren tänkte i olika situationer hade intervjuer behövt ske 

med läraren i direkt anslutning till de två lektionspassen. Det är dock inte säkert att 

läraren hade kunnat minnas efter lektionen hur tankebanorna gick under de sekunder när 

hen beslutar sig för vem som ska få ordet vid varje tillfälle. Hade en intervju genomförts 

efter det första lektionspasset där läraren utfrågas om varför olika frågor ställts till olika 

elever, så hade det sannolikt påverkat lärarens agerande under lektionspass två. Av den 

anledningen hade alltså intervjuerna kunnat påverka läraren att förändra sitt beteende 

och därför skedde heller inga intervjuer med läraren.  

Det behövs också en reflektion kring hur jag som undersökande forskare påverkar 

lektionerna. Som det nämndes tidigare (3.6 etiska reflektioner) fick läraren och eleverna 

enbart veta att studien skulle undersöka helklassföreläsningar av en lärare i ett klassrum 

där eleverna hade olika modersmål. Skulle de fått veta syftet mer specifikt fanns risken 

att det skulle påverkat deras agerande i klassrummet och därmed även resultatet. 

Givetvis går det emellertid inte att undvika den generella påverkan på både elever och 

lärare som blir av att det sitter en forskare tillika observatör i klassrummet och att 

lektionen filmas. För att minimera denna påverkan, som Denscombe (2009: 280), 
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förespråkar, placerade jag mig längst bak i klassrummet och undvek interaktion under 

lektionstid med såväl lärare som elever. Således har studien genomförts på ett sätt som 

behåller miljön så naturlig som möjligt utan att för den sakens skull tumma på de etiska 

aspekterna. 

Ytterligare en aspekt att reflektera kring är det framtvingade avsteget från att ha två 

kameror i klassrummet. En av eleverna i gruppen ville inte av integritetsskäl filmas 

framifrån och därför fick den ursprungliga idéen att med två kameror kunna fånga 

kroppsspråk och ansiktsuttryck från såväl lärare som elever slopas och istället användes 

en kamera som filmade eleverna bakifrån och läraren framifrån. Det som då inte blev 

möjligt att analysera är om eleverna på annat sätt än med handuppräckning, som syns 

bakifrån, signalerade till läraren att de antingen ville eller inte ville få ordet vid en fråga. 

Därmed har uppsatsen enbart fokusera vid att analysera lärarens agerande utifrån den 

information som ljud- och bildupptagning ger. 

Dessutom bör uppdelningen av eleverna i SVE- och SVA-grupper problematiseras. 

Först beror givetvis elevernas språkliga kompetens på fler faktorer än bara om de har 

svenska som förstaspråk eller som andraspråk. Bland dessa faktorer återfinns bland 

annat vistelsetid i Sverige, socialt umgänge, tidigare skolerfarenheter och språklig 

begåvning. Frånsett vistelsetid så är de andra faktorerna även sådant som skiljer SVE-

eleverna åt på ett sätt som gör att även med elever med svenska som sitt förstaspråk har 

olika god språklig förmåga vid samma ålder. Således går det inte att enbart fastställa 

språklig nivå utifrån uppdelningen i SVE- och SVA-elever och det är heller inte 

uppdelningens syfte. Den bör snarare ses som en indelning för att kunna se om 

elevernas modersmål påverkar hur läraren ställer och följer upp frågor i ett 

naturvetenskapligt ämne där språket ofta präglas av många ämnesspecifika ord och 

uttryck. 

6.2 Slutsatser 
Det kan konstateras att läraren använder två olika tillvägagångssätt när ordet ska 

fördelas. Det vanligast förekommande av de två var att läraren ställde frågor öppet i 

klassen och istället för att själv se till att fördela ordet mellan eleverna så var det den 

elev som tog ordet som fick svara. Effekten av detta blev att ett fåtal elever fick stort 

talutrymme och besvarade på en stor andel av frågorna.  
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Det andra tillvägagångssättet var att läraren nominerade vem som skulle svara. Varför 

läraren ger en viss fråga till en särskild elev går det med den metod som använts inte att 

veta helt säkert (se reflektion om detta i kapitlet 6.1 ovan), men utifrån vilken elev som 

fick svara på en viss typ av fråga går det att se två mönster. Först ville sannolikt läraren 

se till att ge ordet till de elever som inte självmant tog ordet vid de öppna frågorna. Tack 

vare detta kom alla 10 elever till tals vid minst ett tillfälle under de två lektionspassen. 

Sedan ville läraren förmodligen även göra talarnomineringar för att se till att de mest 

komplicerade frågorna besvarades av elever som läraren var säker på kunde det rätta 

svaret. De elever som fick dessa komplicerade frågor hade dessutom svenska som 

förstaspråk. Anledningen bakom var eventuellt för att undvika att utsätta elever som 

kanske skulle svara fel för en obekväm situation eller för att vara säker på att inte få ett 

felaktigt svar som förvirrar övriga elever. 

 

Hur elevernas svar sedan följdes upp av läraren var beroende av när under passet som 

en fråga ställdes. Om frågan ställdes mitt i ett arbetsområde passade det bra att 

inkludera elevens svar i den fortsatt genomgången, men om frågan ställdes när ett 

område precis avslutats valde läraren att inte involvera elevens svar utan att istället 

fortsätta med ett nytt föreläsningsområde.  

Dessutom kan det konstateras att hur läraren följde upp en fråga generellt sätt inte 

påverkades av vilken elev som hade tillfrågats. Undantaget är när det skedde 

förhandlingar med elever på grund av oklarheter i den språkliga kommunikationen. Det 

skedde enbart med SVA-elever. I dessa typer av förhandlingssituationer och när en elev 

svarade felaktigt på en fråga var läraren positiv och stöttande samt såg till att hjälpa 

eleverna till ett korrekt svar på frågan. 

 

6.3 Förslag på vidare forskning 
I dagens mångkulturella svenska skola med undervisningsgrupper bestående av både 

elever med svenska som förstaspråk och svenska som andraspråk ställs nya krav på 

lärarna och deras undervisning. Att en lärare ska arbeta med att se alla elever och att se 

till att de ska få komma till tals är inte en ny utmaning i klassrummet, men i och med att 

nu också den språkliga kompetensen i undervisningsspråket skiljer elever emellan, så är 

det ytterligare ett lager i denna utmaning. Därför vore det intressant att i större 

omfattning och ur fler aspekter granska hur den språkliga interaktionen går till i 
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klassrum bestående av både elever med svenska som förstaspråk och svenska som 

andraspråk. 

Denna uppsats är inriktad mot en lärare och hur denne ställde frågor på två av sina 

lektionspass. Därigenom kan en form av vidare forskning vara att besvara samma 

frågeställningar utifrån samma metod men i större omfång. Fler lärare och fler 

lektionspass skulle kunna studeras, vilket också skulle möjliggöra att jämföra de olika 

lärarnas interaktion i sina respektive klassrum. Dessutom borde även 

undervisningsgrupperna storlek påverka hur ordet fördelas. Rimligen borde 

möjligheterna att komma till tals förändras i en undervisningsgrupp på 30 elever 

gentemot den undervisningsgrupp på 10 elever som studerades i denna uppsats. Där 

skulle det kunna konstateras huruvida Harklaus (1994) bild av att SVA-elever får större 

talutrymme i mindre grupper stämmer in även i svensk skola 2017. 

Ytterligare en möjlig form av vidare forskning är att studera på gymnasienivå hur 

interaktionen i klassrummet förändras beroende på vilken typ av undervisning som 

bedrivs. I Lindberg (2005:110) studie studerar hon olika typer av lektionsupplägg i SFI-

undervisning där läraren styrde vem som fick ordet i olika stor utsträckning, allt ifrån 

genomgång till grupparbeten och diskussioner i helklass. Samma jämförelse mellan 

olika lektionsupplägg skulle kunna studeras i klasser bestående av både SVE- och SVA-

elever. Utgångpunkten i en sådan analys kan vara att jämföra hur olika elevers 

talutrymme påverkas både av lektionsupplägget och av i vilken omfattning läraren styr 

vem som får ordet. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1  -  Observationsscheman 
 

En modifierad variant av Waldmanns observationsschema för 

kommunikation i klassrummet. 
Språkinlärnings- 

Interaktion  

 

 
 

Dimensioner under 

genomgångar 

Ej  

observerat 

Observerat Kommenterar 

Elev ges ordet genom 

talarnominering.  
       

Elev ges ordet efter att ha räckt 

upp handen. 
       

Läraren använder elevernas namn 

för att få deras uppmärksamhet 
       

Läraren uppmuntrar turtagning 

och handuppräckning. 
       

Gester och stödtecken används i 

interaktionen med eleverna. 
       

Eleven tas ordet genom att prata 

rakt ut. 
       

Läraren använder symboler, 

bilder eller annan rekvisita för att 

förstärka språkliga yttranden. 

       

Taltempo: Läraren talar långsamt 

och ger eleven god tid att svara. 
       

Pauser: Läraren pausar 

förväntansfullt för att få eleverna 

att vara aktiva och fylla i talet i 

pausen. 

       

Bekräftelse: Läraren svarar på 

elevernas yttrande genom att 

bekräfta att de förstått elevens 

intention. 

       

Imitation: Läraren imiterar och 

repeterar det som eleven sagt mer 

eller mindre exakt. 

       

Kommentar: Läraren 

kommenterar det som händer i 

klassrummet och det som 

eleverna gör. 

       

Utvidgning: Läraren repeterar det 

eleven sagt och utvidgar yttrandet 

syntaktiskt eller semantiskt. 

       

Förhandling: Läraren och 

eleven/eleverna förhandlingar om 

antingen den språkliga eller 

       



   
 

II 

 

 

innehållsmässiga förståelsen. 

Etiketterande: Läraren erbjuder 

etiketter för kända och nya 

handlingar/händelser, objekt och 

abstrakta fenomen. 

       

Läraren uppmuntrar eleverna att 

använda nya ord och begrepp när 

de pratar. 

       

Läraren ställer öppna frågor till 

eleverna. 
       

Läraren erbjuder mallar för att 

representera en viss aktivitet och 

engagerar eleverna i kända 

mallar/rutiner. 

       

Läraren använder konstraster för 

att synliggöra skillnaden mellan 

olika begrepp och olika 

syntaktiska strukturer. 

       

Läraren agerar som förebild för 

ett språk som eleven ännu inte 

själva producerar 

       

Läraren går från vardagliga 

uttryck till ämnesrelaterade 

begrepp. 
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Bilaga 2 - Kategorisering vid analys av initiativfasen 
 

 Dimensioner i 

initiativfasen 

Exempel på 

innehåll 

Exempel på kategorier 

1 Vem får ordet/ vem väljer 

att svara. 

Eleverna i den 

observerade 

undervisnings-

gruppen 

Elev SVE X 

Elev SVA X 

2 Hur ställs frågan Olika typer av frågor Talarnominering 

Handuppräckning 

Öppen fråga 

3 Form och funktion Frågetyp  

1-8 

N
E

X
U

S
-

F
R

Å
G

O
R

 1 Är han sjuk? 

2 Han är sjuk? 

3 Sjuk? 

A
L

T
E

R
N

A
T

IV
-

F
R

Å
G

A
 

4 Är han sjuk eller frisk? 

X
-F

R
Å

G
O

R
 

5 Vad är han? 

6 Han är vad? 

7 Vad? 

8 Han är …? 

4 Krav på mottagare  Grad av kognitivt  

värde 1-3 

 1 Memorering 

Hur gammal är du, Kalle? 

 2 Konvergent tänkande 

Svaret kräver att någon form av kunskap 

som läraren ger omvandlas i svaret.  

 3 Avvikande och utvecklat tänkande 

Svaret kräver att eleven på egen hand 

formulerar ett svar som kräver ett 

individuellt eller personligt tänkande. 

5 Kommunikativt värde Vilket mål frågan 

hade. 

Testfråga  

Informationsfråga 
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Bilaga 3 - IRU-sekvenser från lektionspassen 
IRU-
Sekvens 

Initiativ     Uppföljning  

 Elev Delge ordet Fråge
typ 

Mottagarkrav Komm. Värde Förhandling  Språkhandling 

1 Inget 
svar 

Öppen fråga 1 A Testfråga     - 

2 SVE 
1 

Öppen fråga 5 C 
 

Infofråga Ledtråd  Elevexpansion 

3 SVE 
1 

Öppen fråga 1 C Infofråga Ledtråd   Elevexpansion 

4 Inget 
svar 

Öppen fråga 1 A Testfråga     - 

5 SVE 
3 

Öppen fråga 1 A Testfråga    Egenexpansion 

6 SVA 
1 

Öppen fråga 5 B Testfråga    Egenexpansion 

7 Inget 
svar 

Öppen fråga 1 A Testfråga     Nolltillskott 

8 SVE 
4 

Öppen fråga 5 C Infofråga Ledtråd  Egenexpansion 

9 SVA 
2 

Öppen fråga 8 C Infofråga    Egenexpansion 

10 SVA 
1 

Öppen fråga 7 C Infofråga    Egenexpansion 

11 Inget 
svar 

Öppen fråga 1 A Testfråga     - 

12 SVE 
2 

Öppen fråga 1 A Testfråga     Egenexpansion 

13 SVA 
1 

Öppen fråga 8 C Infofråga Ledtråd  Egenexpansion 

14 SVE 
1 

Talarnominering 8 C Infofråga    Elevexpansion 

15 Inget 
svar 

Öppen fråga 1 A Testfråga    - 

16 SVE 
5 

Öppen fråga 1 A Testfråga    Egenexpansion 

17 SVA 
2 

Öppen fråga 5 B Testfråga    Egenexpansion 

18 SVE 
1 

Öppen fråga 8 C Infofråga    Elevexpansion 

19 SVE 
5 

Talarnominering 5 C Testfråga    Egenexpansion 

20 
SVE 
6 Öppen fråga 

5 
B Testfråga    Egenexpansion 

21 
SVE 
1 Öppen fråga 

5 
C Testfråga    Elevexpansion 

22 
SVE 
6 Öppen fråga 

5 
C Infofråga     Elevexpansion 

23 
SVE 
2 Öppen fråga 

5 
C Infofråga Ledtråd   Elevexpansion 

24 
SVE 
1 Öppen fråga 

5 
C Infofråga Elicitering   Elevexpansion 

25 
SVA 
1 Öppen fråga 

8 
C Infofråga Ledtråd   Notering  

26 
SVE 
6 Öppen fråga 

5 
C Infofråga     Egenexpansion 

27 
SVA 
2 

Talar- 
nominering 

8 
C Infofråga Förtydligande  Elevexpansion 

28 
SVE 
6 Öppen fråga 

5 
C  Infofråga Ledtråd  Elevexpansion 

29 
SVE 
6 Öppen fråga 

5 
C  Infofråga    Egenexpansion 

30 
SVA 
2 

Talar- 
nominering 

5 
B Infofråga Förtydligande  Egenexpansion 

31 SVE Öppen fråga 8 A Testfråga    Egenexpansion 



   
 

V 

 

 

6 

32 
SVA 
1 Öppen fråga 

5 
C Infofråga Förtydligande  Elevexpansion 

33 
SVE 
8 

Talar- 
nominering 

8 
A Testfråga    Egenexpansion 

34 
SVE 
6 

Talar- 
nominering 

5 
C Testfråga    Elevexpansion 

35 
SVE 
6 Öppen fråga 

8 
A Testfråga     Notering 

36 
SVA 
1 Öppen fråga 

5 
B Testfråga    Egenexpansion 

37 
SVE 
1 Öppen fråga 

5 
C Infofråga Ledtråd   Notering 

38 
SVE 
7 

Talar- 
nominering 

8 
C Testfråga    Egenexpansion 

39 
SVE 
6 Öppen fråga 

5 
B Testfråga     Egenexpansion 

40 

SVE 
7/ 
SVE 
3 Öppen fråga 

5 

B Testfråga     Notering 

41 
SVE 
7 

Talar- 
nominering 

5 
A Testfråga     Notering 

42 
SVA 
1 Talarnominering 

5 
A Testfråga     Notering 

43 
SVE 
6 Talarnominering 

5 
A Testfråga     Notering 

44 
SVE 
7 Öppen fråga 

1 
A Testfråga    Egenexpansion 

45 
SVA 
1 Öppen fråga 

5 
C Testfråga    Elevexpansion 

46 
SVE 
4 Talarnominering 

8 
C Testfråga    Egenexpansion 

47 
SVE 
7 Öppen fråga 

5 
C Infofråga    Egenexpansion 

48 
SVE 
Flera Öppen fråga 

5 
B Testfråga    Elevexpansion 

49 
SVE 
Flera Öppen fråga 

5 
C Infofråga Ledtråd   Notering 

50 
SVE 
6 Talarnominering 

5 
C Infofråga Ledtråd    Notering 

51 
SVE 
3 Öppen fråga 

5 
C Infofråga     Notering 

52 

SVA 
1 
SVE 
2 Öppen fråga 

5 

C Infofråga      Notering 

53 
SVE 
8 Öppen fråga 

5 
C Infofråga    Egenexpansion 

54 
SVA 
2 Talarnominering 

8 
C Infofråga Förtydligande  Egenexpansion 
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Bilaga 4 – Samtyckesblankett 
 

Samtycke till deltagande i klassrumsobservationer, ljud- 

och videoinspelning 

om lärares undervisning vid genomgångar. 

 

 

Studien utförs av 

Erik Pettersson, student vid Linnéuniversitet 

erik.bengt.pettersson@gmail.com 

 

Handledare 

Gudrun Svensson, Linnéuniversitetet 

gudrun.svensson@lnu.se 

 

Jag har tagit del av informationen om studien och mitt deltagande i densamma 

samt haft möjlighet att ställa frågor om min medverkan. 

Ja 
 

 

Härmed lämnar jag mitt samtycke att deltaga 

mailto:erik.bengt.pettersson@gmail.com
mailto:gudrun.svensson@lnu.se


   
 

VII 

 

 

Ja 
 

 

Ort  Datum  

Underskrift    

Namnförtydligande    

 


