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Sammandrag 

Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på och beskriva på vilket sätt och hur medvetet 

undervisande lärare arbetar med interaktionen lärare/elev och interaktionen elever emellan 

vid val av klassrumsaktiviteter, samt hur dessa val ter sig i praktiken. Metoden som används 

är en kvalitativ intervju med fyra Sfi-lärare som arbetar med olika kurser på en och samma 

skola samt klassrumsobservationer av lärarnas undervisning i deras egna grupper. Resultatet 

av studien visar att lärarna har en intention att arbeta utifrån interaktionens roll i 

andraspråkinlärningen och andraspråkundervisningen och använder sig av arbetssätt som 

främjar interaktionen mellan lärare och elever men även elever emellan. Flera av de 

aktiviteter som lärarna använder i sin undervisning, särskilt de som utförs i smågrupper, 

bidrar till en kreativ språkanvändning och en naturlig kommunikation trots att de sker i en 

institutionell samtalsmiljö. Slutsatsen som dras är att interaktionen inte syns i de flesta 

lärarnas lektionsplanering. Interaktionen visar sig dock tydligt under klassrumsarbetet. 

Lärarnas sätt att interagera med eleverna utifrån frågornas slag, IRF-sekvenser och lärarnas 

språkanpassning varierar beroende på deltagarnas nivå. Även lärarnas val av 

klassrumsaktiviteter förändras. Det förekommer fler aktiviteter mellan deltagare i grupper 

som är på mer avancerad nivå än i grupper på en lägre nivå. 

 

 

 

 

Nyckelord: Sfi, svenska som andraspråk, klassrumsinteraktion, klassrumsaktiviteter.  

Engelsk titel: Interaction in the education of Swedish for Immigrants. Reflections and 

strategies by four teachers. 
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1 Inledning  
De flesta invandrare som kommer till Sverige deltar i Svenskundervisning för invandrare 

(Sfi) med en kursplan innehållande syften och mål. Sfi ska ge vuxna invandrare som saknar 

grundläggande kunskaper i svenska språket möjligheter att ”[…]få lära sig och utveckla ett 

funktionellt andraspråk” för att aktivt kunna delta i den nya sociala gemenskapen (Skolverket, 

SKOLFS 20012:13). Utbildningen består av fyra kurser; kurs A, B, C och D som är 

uppdelade på tre olika studievägar så kallade ”spår”; Sfi 1, Sfi 2 och Sfi 3. Uppdelningen i 

studievägar möjliggör för deltagare att studera i den kurs som passar dem bäst utifrån 

utbildningsbakgrund och studievana (Skolverket, SKOLFS 2012:13).  

Andraspråkinlärning sker inte bara som en individuell process utan även genom 

interaktion mellan inläraren och den sociokulturella omgivningen. Enligt 

Nationalencyklopedin betyder interaktion en ”[…] process där grupper eller individer genom 

sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra. Påverkan kan förmedlas via språk, gester, 

symboler etc” (NE 2012). I andraspråksundervisningen fungerar interaktionen både som 

medel för inlärning, samt som ett mål i sig eftersom den bedöms i det slutliga provet som Sfi-

deltagarna genomgår efter varje avslutad kurs. Grunden för bedömning av muntliga 

färdigheter är för det första att värdera hur väl eleven löser uppgiften innehållsmässigt och 

språkligt, dvs följer grundläggande regler för språket och hur pass nyanserat, begripligt och 

varierat språk eleven använder och för det andra bedöms även elevens förmåga att delta i ett 

samtal (Skolverket, SKOLFS 2009:2).  

För att ge Sfi-deltagare möjligheter till att aktivt medverka i inlärningsprocessen där 

interaktionens roll betonas, behövs det arbetsmetoder som främjar denna utveckling. Idén 

med den här uppsatsen väcktes när jag började tänka på hur medvetet undervisande lärare 

arbetar med valet av klassrumsaktiviteter utifrån interaktionens roll i inlärningsprocessen.   

1.1 Syfte och forskningsfrågor  
Syftet med studien är att ta reda på och beskriva på vilket sätt och hur medvetet undervisande 

lärare arbetar med interaktionen lärare/-elev och interaktionen elever emellan vid val av 

klassrumsaktiviteter, samt hur dessa val ter sig i praktiken.  

Utifrån relevant litteratur och syftet med studien har jag tagit fram två forskningsfrågor: 

• Hur väljer lärarna klassrumsaktiviteter baserat på interaktionens roll i 
språkundervisningen? 

• Hur arbetar lärarna med interaktion i sin undervisning?   
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1.2 Avgränsning 
I min studie har jag valt att fokusera på lärarnas resonemang kring olika klassrumsaktiviteter i 

frågan om interaktionen och genom klassrumsobservationerna har jag undersökt om lärarnas 

tankar stämmer med verkligheten. Målet är sålunda inte en fördjupning i de 

interaktionsmönster som förekommer i undervisningen.  

1.3 Uppsatsens disposition 
I kapitel två presenteras forskningsbakgrund och litteratur om andraspråkinlärning och 

andraspråkundervisning med fokus på interaktionens roll i inlärningsprocessen. Därefter 

kommer kapitel tre med metodbeskrivningen i vilket även genomförande av den empiriska 

delen och informanternas bakgrund presenteras. Resultatredovisningen i kapitel fyra består av 

två delar: resultat av intervjuerna och resultat av klassrumsobservationerna. Slutligen 

kommer en sammanfattande diskussion, där resultat knyts till litteraturen och sist en 

metoddiskussion.   

2 Bakgrund 
I avsnittet presenteras forskning och litteratur om andraspråkinlärning och undervisning ur ett 

interaktonellt perspektiv i vilket interaktionen mellan samtalspartner ses som elementärt och 

drivande i inlärningsprocessen. Stoffet är relevant för studiens syfte och ska fungera som 

jämförelsematerial för mitt empiriska arbete.  

2.1 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande  
Den sociokulturella synen på kunskap och lärande som dagens pedagogik baseras på har sina 

rötter i Vygotskys (1999) tankegång. Enligt den ryske pedagogen och psykologen är språket 

och tänkandet nära förenade med varandra och de båda utvecklas i en social kommunikation. 

När vi talar övergår en tanke från ett inre plan till ett yttre men vid förståelsen sker det tvärt 

om dvs från ett yttre plan till det inre. Det som sammankopplar de två processerna är ordets 

betydelse som är ett fenomen i ständig förändring. Ett ord som inte är försett med en 

betydelse är bara ett tomt ljud enligt Vygotsky. Vygotsky säger att barnets första språk är 

socialt. Med tiden uppkommer barnets inre språk som är basen för allt autentiskt och logiskt 

tänkande (Vygotsky 1999).  

Olga Dyste (1996) betonar dialogens och interaktionens vikt i inlärningsprocessen. Ett 

dialogiskt klassrum till skillnad från ett monologiskt bygger på en konstruktivistisk syn på 

kunskap som betyder att varje individ bygger upp och utformar sin egen kunskapsstruktur i 

samspel med andra. Inläraren ses inte som en passiv kunskapshämtare eftersom det inte går 
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att lära sig något bara genom att kopiera andras kunskaper. Istället tar inläraren emot en ny 

information som i sin tur ackommoderas genom olika processer och det sker i en social 

interaktion. Den konstruktivistiske eleven är en aktiv deltagare som bidrar med sina egna 

erfarenheter till inlärningsprocessen. Elevens erfarenheter omfattar enligt Vygotsky 

vardagsbegrepp men undervisningen ska hjälpa dem att uppnå en högre nivå i sin utveckling 

genom tillägnande av vetenskapliga begrepp (Vygotsky 1999).  

För att inlärning och utveckling ska ske måste fokus i klassrummet enligt Vygotsky ligga 

på det som eleven kan lära sig istället för det som denne redan uppvisar. Genom att möta 

uppgifter som är över dennes nivå och i dialog med en samtalspartner som är vuxen (t ex en 

lärare) eller en annan elev som har kommit längre i sin utveckling sker progressionen. 

Distansen som finns mellan det inläraren kan och det som denne kan uppnå med vägledning 

av mer kompetenta vuxna eller andra elever kallar Vygotsky för ”den närmaste 

utvecklingszonen” (ZOPED, zone of proximal development) (Vygotsky 1978:84).  

Elever i en och samma klass befinner sig på olika plan i sin utvecklingszon och det kan 

vara svårt för lärare att tillgodose allas behov särskilt under lektioner som är lärarstyrda och 

omfattar hela klassen. Här kan så kallad ”scaffolding” (stödstruktur) hjälpa elever under 

inlärningsprocessen. Genom handledning bland annat i form av dialog kan läraren eller elever 

som ”kan mer” stödja inläraren tills den är redo att klara uppgifterna själv (Wood m fl 

1976:98). Stöttning som en lärare kan ge är både av språkligt slag; tala tydligt, upprepa, pausa 

men även icke-språkligt; kroppsspråk, bilder och föremål (Löthagen m fl 2008).  

Mariani (1997) betonar vikten av att utmana och stödja elever under inlärningsprocessen 

för att främja självständighet som är ett grundläggande mänskligt behov av självreglering och 

självbestämmande. Enligt hans diagram bidrar uppgifter innehållande hög kognitiv utmaning 

och hög stöttning till lärande och utveckling. Han menar att om elever arbetar med uppgifter 

som de måste anstränga sig med och får mycket stöttning så arbetar de i den närmaste 

utvecklingszonen och tillägnar sig en ny kunskap. Klassrumsaktiviteter som saknar denna 

balans mellan stöttning och utmaning leder till att elever hamnar i en trygghetszon, 

ängslanszon eller uttråkningszon och inlärningen och utvecklingen hindras.   

Lärarens uppgift är att välja aktiviteter som är kognitivt krävande för att utmana elever till 

att nå sin fulla kapacitet. Enligt Gibbons (2009:48) ska en kognitivt krävande undervisning 

innehålla uppgifter i vilka eleverna ska arbeta med undersökande aktiviteter som främjar 

kritiskt tänkande, genom utvecklande samtal med andra konstruera sin egen förståelse, kunna 

bearbeta det som de lärt sig, applicera det i nya situationer och knyta det till verkligheten. 
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2.2 Forskning om andraspråkinlärning 
Sedan 70-talet har forskning om andraspråkinlärning betraktas ur flera olika perspektiv med 

fokus på själva språket, inre aktiviteter som pågår hos språkinläraren men även på samarbetet 

mellan inläraren och omgivningen där språket talas (Hammarberg 2004:60). Forskning visar 

att andraspråkinlärning är en process där språket växer fram inte bara genom inlärarens 

aktivitet i form av egen produktion och bearbetning av input men även genom deltagande i 

olika typer av samtal.  

Förmågan att framgångsrikt kunna använda och anpassa språket till olika situationer i det 

dagliga livet kallas för kommunikativ kompetens. Den visar hur inläraren behärskar, varierar 

och utvecklar sitt språk i olika kommunikativa sammanhang och består av fyra komponenter 

som samverkar: grammatisk kompetens (kunskaper och färdigheter i syntax, morfologi, uttal, 

ordbildning och ordförråd), sociolingvistisk kompetens (att använda språket på ett sätt som är 

adekvat till sociala och kulturella normer), diskurskompetens (att skapa sammanhang och 

kontinuitet i både tal och text), strategisk kompetens (att kunna hålla kommunikationen igång 

trots språkliga brister) (Canale 1983). 

För att kommunikationen ska fungera någorlunda bra måste talaren behärska språkets 

användningsregler för att anpassa den språkliga koden till olika situationer i det dagliga livet 

på ett sätt som passar yttrandet. Uttalanden kan ha olika funktioner som t.ex. informerande 

funktion (tala om allt), direktiv funktion (frågor, uppmaningar, vädjanden), expressiv funktion 

(uttrycka känslor) eller kontaktreglerande funktion (inleda ett samtal) (Hyltenstam & Wassen 

1984:13-14). 

Utöver att kunna inleda och avsluta samtalet måste inläraren även klara av att hålla 

konversationen igång med hjälp av olika korta yttranden s k återkopplingssignaler som t ex 

javisst, absolut men även nickningar. Inläraren måste kunna byta ämne i ett samtal men även 

förstå mönster för turtagning som signaleras på språkligt och icke-språkligt sätt (Einarsson 

2004: 242-243). De icke-språkliga redskapen för kommunikation är t ex gester, miner och 

kroppshållningar som används för att förstärka kommunikationen (Hyltenstam & Wassen 

1984:19).  

2. 3 Klassrumsinteraktion i andraspråkundervisning 
I den moderna andraspråkundervisningen ses språkinlärning inte bara som en individuell 

process utan även som en kollektiv handling i vilken interaktionen, dvs samspelet mellan 

läraren och eleven, men även eleverna emellan, är avgörande för en framgångsrik inlärning 

och språkutveckling. Andraspråkundervisning grundas på ett kommunikativt arbetssätt och 
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ska leda till verklig kommunikation. Istället för att hålla sig till rent strukturella former utgår 

språkundervisning från vad inläraren behöver språket till. Fasta dialoger ersätts av dialoger 

som är öppna för språklig variation där övningar visar olika sätt att inleda, hålla igång och 

avsluta samtalen. En verklig kommunikation bygger på samspel mellan olika deltagare där de 

utbyter information som är oförutsägbar (Lindberg 1993:18).  

Vid en verklig kommunikation måste andraspråktalare övervinna kommunikationsproblem 

som uppkommer vid ett samtal. Det kan göras med hjälp av en så kallad förhandling dvs 

olika procedurer som talaren kan använda för att öka förståelse, t ex förtydligande, 

bekräftelse, upprepningar av det som sägs eller omformuleringar (Gibbons 2009:195). Även 

kommunikationsstrategier som t ex transfer (antagande om hur språket är strukturerat), lån 

(uttal eller böjning anpassas till målspråket) och kodväxling (övergå till ett annat språk) 

används av andraspråkstalare för att reda ut kommunikativa problem (Viberg 1985:31-34). 

Språkanvändning som sker i ett klassrum påverkas av flera faktorer. Brown och Yule 

(1983) har skapat begreppet kommunikativ stress för att visa att t ex inlärarens relation till 

åhörarna, miljön i vilken samtalet sker, informationsvärdet i samtalsinnehållet och kunskaper 

om ämnet ger olika grad av stress (Brown & Yule 1983).  

Swain (1985) betonar den egna produktionens roll i interaktiva samtal för 

andraspråkutveckling. Hon har format hypotesen om begripligt utflöde där inläraren inte bara 

tar emot inflödet utan i samspel med andra producerar egna yttranden och genom att 

formulera tal testar olika hypoteser om målspråket och utvecklar sin språkliga medvetenhet. 

För att producera utflödet måste talaren tänka både på innehållet och formen (Swain 

1985:235). 

2.3.1 Interaktion lärare och inlärare  
Andraspråkundervisning ska ge deltagare täta möjligheter till att aktivt delta i ett 

språkutvecklande samtal men ett vanligt problem i den formella språkundervisningen är att 

deltagare har få chanser att komma till tals bland annat p g a gruppens storlek. Viberg 

(1992:142) har visat att läraren använder mellan 50 och 70 procent av talutrymmet själv 

under en traditionell lektion.  

Grøver Aukrust (2003:176) skriver att flera studier visar att vid den ojämna fördelningen 

av talutrymme i klassrummet använder lärare det mesta av sin tid för IRF-sekvenser; 

initiering, respons och feedback. Den här typen av kommunikation som sker mellan läraren 

och eleverna karakteriseras av lärarens dominans. Det är läraren som initierar ett samtal, 

ställer frågor som denne redan kan svaret på och elevernas chanser till att inleda ett samtal är 
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få. Ett sådant samtal kallar Nystrand (1997:28) för det recitativa klassamtalet. I det 

dialogiska klassamtalet som borde finnas i ett klassrum inkluderas inläraren genom att kunna 

initiera både samtalsämnen och ställa frågor utan facitsvar. För att samtalet mellan läraren 

och elever ska vara utvecklande för inlärning behöver IRF-sekvenser utvidgas med ett 

”utbyte” som innehåller ett tredje steg vilket gör att eleven fortsätter att bygga upp sina svar, 

eleverna måste få tid att svara, bli behandlade som likvärdiga samtalspartner och få möjlighet 

att komma med något som inte andra kan (Gibbons 2009:199).  

Lärarfrågornas utformning påverkar klassrumsinteraktionen när det gäller vilken 

uppföljning och vilka svar som inläraren kan ge. Ja/nej frågor, alternativfrågor dvs frågor 

med ”eller” i vilka mottagaren ska välja mellan två verbhandlingar och frågeordsfrågor har 

olika värde när det gäller kognitiv nivå, kommunikation och kommunikativ orientering (fokus 

på språket eller innehållet) visar Håkanssons och Lindbergs (1988) studie. Frågor med 

högkognitiv nivå dvs frågor som inte är typiska memoreringsfrågor och med högt 

kommunikativt värde dvs informationssökande frågor leder till en kreativ språkanvändning 

och skapar en stor elevaktivitet. 

I ett klassrum, där lärarrollen förknippas med makt används frågorna enligt Lindberg 

(2005:86) i kontrollerande syfte (testfrågor) och eleven förväntas att ge ett svar som ska ge 

läraren upplysning om huruvida eleven behärskar vissa språkliga strukturer eller ord. Fokus 

ligger här på att inlärare ska ”reproducera” rätt svar istället för att ”producera” en egen 

struktur. ”Reproducerande” svar kan dock inte enbart betraktas som något negativt tycker 

Flyman Mattsson (2003). Dessa svar till t ex en text blir inte nödvändigtvis ordagranna från 

originalet eftersom de ändå blandas med egen kreativitet. Ja/nej frågor på en text bör inte 

underskattas, tycker hon, särskilt på lägre nivåer även om de genererar reproduktiva och korta 

svar. På den låga nivån är dessa frågor viktiga för inlärning av formen. Flyman Matssons 

studie visar att elevernas svar innehåller minimalt antal ord också på högre nivå och trots att 

eleverna kan producera längre tal tar de inte chansen att praktisera målspråket. Det bästa 

sättet att ställa frågor är att använda informationshämtande frågor med frågeord som tillåter 

längre svar (Flyman Mattsson 2003:106-108). 

Läraren i ett klassrum står för det språkliga input som inläraren behöver för att lära sig det 

nya språket. Gisela Håkanssons (1987) studie av lärarspråket visar att andraspråkslärare 

anpassar sitt tal till elevers nivå för ökad förståelse. Hon observerade undervisning och 

undersökte sex lärares talanpassning utifrån grammatisk korrekthet, meningslängd, 

meningskomplexitet dvs förekomst av bisatser och ordföljd, nominalfraser och ordförråd.  

Anpassningen förändras från lågt taltempo, litet ordförråd med flera internationella ord, korta 
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meningar oftast i rak ordföljd i början av undervisningen till mer avancerade 

meningsstrukturer med fler bisatser och omvänd ordföljd, mer varierat ordförråd och 

snabbare taltempo efter fem veckor. Andra delen av studien med nio lärare visar att innehållet 

i en text blir mer begripligt om läraren begränsar antal använda ord och förenklar 

meningsstrukturen. För att öka förståelsen använder lärare även ett ”inkorrekt” språk t ex 

ogrammatiska konstruktioner och det ska inte uppfattas som något negativt, tycker 

Håkansson.  

Interaktionen lärare/elev är mest betydande vid olika typer av lärarledda 

klassrumsaktiviteter. I sådana aktiviteter får läraren enlig Lindbergs (2005) undersökning 

mellan 38-76 procent av talutrymmet i klassrummet. Andel testfrågor förekommer oftast i 

testgenomgången, men inträffar inte alls vid diskussionen med läraren. Lärarkorrigering sker 

i alla de ovannämnda aktiviteterna och elevkorrigering saknas helt. Diskussionen innehåller 

flest förhandlingar och kommunikationsstrategier (Lindberg 2005:207).  

2.3.2 Interaktion elever emellan 
I en kommunikativ språkundervisning kan olika typer av aktiviteter där inlärare samspelar 

med varandra ge fler möjligheter till ett aktivt användande av språket. Grupparbete enligt 

Gibbons (2006:39), ger positiva effekter på andraspråkinlärning. Inlärningen sker när 

eleverna får möjlighet att utbyta information och tankar genom att ställa frågor till varandra, 

korrigera, förtydliga och upprepa det som sägs. McGroartys (1993) forskning visar att det 

större inflöde som eleverna får genom att lyssna på andra talare än bara på läraren, genererar i 

ett större utflöde.  

För att samtalet och interaktionen mellan deltagare ska vara språkutvecklande måste 

uppgifternas utformning enligt Gibbons (2009:209) kräva ett samtal, inte bara ge möjlighet 

till att tala. Uppgifterna ska engagera, innehålla det som uppfattas relevant men främst ingå i 

ett större sammanhang med anknytning till världen utanför klassrummet. En undersökning av 

Long & Porter (1985:214) visar att flervägsuppgifter, som innehåller krav på att varje 

deltagare bidrar med information är mer gynnsamma för språkutveckling än envägsuppgifter 

i vilka bara en deltagare besitter den avgörande informationen. Uppgifterna måste innehålla 

en informationsklyfta för att likna en verklig kommunikation och genom det motivera och 

inspirera till ett samtal. När flera inlärare samarbetar vid en uppgift som innehåller en äkta 

kommunikationsklyfta är deltagarnas intresse för form och korrekthet liten men 

engagemanget och användandet av förhandling som är en språkutvecklande faktor är högt. 
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Korrigeringar deltagare emellan förekommer mer i uppgifter som bygger på en konstruerad 

informationsklyfta (Lindberg 1988:77).  

En effektiv och språkutvecklande aktivitet i smågrupper som skapar hög grad av 

interaktion mellan deltagarna och rekommenderas av Gibbons (2009) och Löthagen m.fl. 

(2008) är dictogloss. Dictogloss är en övning i vilken eleverna i par skriftligt ska återge 

information i en text som läraren läser. Texten som ligger en bit över elevernas språkliga nivå 

läses i normal talhastighet. Eleverna kan ställa frågor för att öka förståelsen för att sedan 

återskapa texten i skrift. Målet är att elevernas texter ska likna ursprungstexten 

innehållsmässigt och med så korrekt grammatik som möjligt. Till sist presenteras texterna 

inför klassen för att diskutera arbetsgången och jämföra dem med ursprungstexten. I den här 

uppgiften måste alla delta i interaktionen, förhandla och korrigera varandra.   

Flera studier betonar gruppsammansättningens betydelse för interaktionen mellan 

deltagare. Inlärare talar mer med en samtalspartner som är på en mer avancerad nivå än med 

den som är på en lägre nivå (Porter 1986:211-220). Samtal i heterogena grupper dvs grupper 

som består av deltagare som talar olika modersmål innehåller mer förhandling än grupper där 

det talas samma modersmål (Varonis & Gass 1985:149).  

Att tala inför hela klassen kan upplevas som obehagligt och det kan i sin tur påverka 

kvaliteten och längden på svaren som eleven ska generera enligt Flyman Mattsson 

(2003:107). Olika typer av aktiviteter i vilka elever samspelar med varandra kan skapa en 

tryggare miljö för att våga tala och uttrycka sig mer omfattande. Genom att samtala först i en 

liten grupp och få hjälp av kollektiv stöttning kan eleverna på sikt ha mod att samtala inför 

hela klassen (Gibbons 2006:42). 

3 Metod och material 
Eftersom syftet med studien är att undersöka undervisande Sfi-lärares resonemang kring 

interaktionen vid val av klassrumsaktiviteter samt hur det ter sig i praktiken valde jag att 

använda en kvalitativ forskningsintervju och klassrumsobservation som metoder. Ett 

kvalitativt synsätt på forskning har enligt Stukát som övergripande uppgift ”[…] att tolka och 

förstå de resultat som framkommer, inte att generalisera, förklara och förutsäga.” (Stukát 

2005:32). 

Som informationsinhämtande metod använde jag en halvt strukturerad intervjuteknik med 

ett antal huvudfrågor som presenterades i en bestämd ordning samt följdfrågor för att få 

svaren mer utvecklade och ingående. Intervju som metod har flera fördelar. Den ger större 
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flexibilitet och anpassningsmöjligheter än en enkät och tillåter att informanterna påverkar 

intervjun till en viss del (Lagerholm 2010:54-55). Jag har valt att göra individuella intervjuer 

för att informanterna inte skulle påverka varandra. Vid en gruppintervju finns det enligt 

Lagerholm risk för att informanterna ger liknande svar och inte vågar bli helt uppriktiga 

(Lagerholm 2010:57).  

För att ta reda på hur lärarna arbetar i sin undervisning och hur valet av aktiviteter och 

lärarnas arbetssätt påverkar interaktionen i klassrummet är observation som metod mest 

lämplig för ”[…] att man får kunskap som är direkt hämtad från sitt sammanhang.” och 

”Både verbala och icke-verbala beteenden kan studeras.” (Stukát 2005:49). Jag har valt att 

inte vara delaktig i klassrumsaktiviteterna under observationerna utan endast sitta längst bak i 

klassrummet och med hjälp av ett särskilt observationsschema registrera händelser som jag är 

intresserad av. Ett i förväg förberett observationsschema hjälper till att fokusera och rikta sin 

uppmärksamhet mot företeelser som är relevanta för studien (Stukàt 2005:50). Jag har även 

spelat in ett antal observationer för att kunna bidra med exempel på interaktion vid de olika 

observerade klassrumsaktiviteterna. Jag har gjort ljudbandsinspelningar när jag spelade in 

flera grupper samtidigt och datorinspelningar vid lärarledda samtal. Relevanta delar som jag 

använde i uppsatsen transkriberade jag dvs omvandlade till skriftlig form (Lagerholm 

2010:34). Eftersom målet med inspelningarna inte varit en språklig analys har jag använt 

talanpassad transkription som utgår från normal ortografi (Norrby 2004:93). 

3.1 Urval och bakgrundsinformation om informanterna 
I min studie använder jag mig av ett så kallat strategiskt urval eftersom syftet är att få ett 

flertal olika uppfattningar (Stukàt 2005:62). Jag valde att utföra mina intervjuer med 

undervisande lärare på Sfi och observera deras undervisning i klassrummet för att ta reda på 

hur lärarnas intentioner stämmer i den pedagogiska praktiken. Alla lärare kommer från en och 

samma skola och ingår i samma arbetslag men de arbetar med olika kurser. Samtliga lärare 

har lärarexamen med behörighet i svenska som andraspråk och arbetar med vuxna 

invandrare.  

Lärare A är lågstadielärare med 19 års erfarenhet som Sfi-lärare. Hon har 60 hp i svenska 

som andraspråk, flera kurser i läs- och skrivinlärning samt 60 hp i specialpedagogik. Hon har 

undervisat på alla kurser men för tillfället arbetar hon med spår 1 kurs A och B.  

Lärare B är också lågstadielärare och har arbetat som Sfi-lärare sedan 80-talet. Hon har 

utbildning i svenska som andraspråk och har läst flera kurser om dyslexi. Hon undervisar på 

spår 1, kurs A och B och spår 2 i kurs B.  
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Lärare C är gymnasielärare i samhällskunskap och historia. Hon har 60 hp i svenska som 

andraspråk. Hon har arbetat som Sfi-lärare i 10 år och undervisat i alla kurser på spår 2 och 3. 

Just nu undervisar hon i en C- och en D-kurs.  

Lärare D är lärare i finska, svenska och svenska som andraspråk. Hon har arbetat som lärare i 

35 år och har erfarenhet av att arbeta med alla kurserna på Sfi från analfabeter till kurs D. 

Under den här terminen arbetar hon med kurs D och A.  

Antal deltagare i elevgrupperna varierar från 6 till 23. Varje grupp får 13 

undervisningstimmar i veckan. Flera av eleverna har praktik upp till tre dagar i veckan så 

gruppernas storlek vid olika lektionstillfällen förändras.  

3.2 Etiska principer och genomförande 
Det finns fyra krav och rekommendationer i Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet (HSFR) som forskare bör följa för att garantera att informanternas integritet 

inte kränks: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(vr.se). Jag har uppfyllt alla kraven genom att informera skolans rektor och medverkande 

lärare om studiens syfte. Lärarna fick förklaringen att deltagandet är frivilligt och kan 

avbrytas när som helst. Samtliga lärare gav sitt samtycke till deltagandet i undersökningen 

och informerades om att deras anonymitet garanteras. De upplystes även om att alla uppgifter 

kommer att behandlas konfidentiellt och all insamlad data ska användas endast i denna studie.  

Intervjufrågorna (bilaga 1) och observationsschemat (bilaga 2) har jag utarbetat utifrån 

litteratur som jag studerat. Först genomförde jag intervjuerna med lärarna för att ta reda på 

hur de resonerar kring interaktionens roll i inlärningsprocessen vid planeringen av sina 

lektioner och vid val av olika klassrumsaktiviteter. Intervjuerna skedde i ett arbetsrum och 

varade i cirka 45 minuter. Svaren skrev jag ner under intervjuernas gång. I utformningen av 

observationsschemat har jag fokuserat på olika typer av klassrumsaktiviteter (t ex lärarledd 

aktivitet, individuellt arbete, pararbete och grupparbete) och tidsfördelningen mellan 

lärarledda aktiviteter och aktiviteter elever emellan samt interaktionens karakteristiska drag. 

För att kunna bidra med några exempel på olika interaktionsmönster har jag gjort 

ljudbandsinspelningar av korta pass under aktiviteterna deltagare emellan och 

datorinspelningar vid aktiviteter som var lärarledda.  

4 Resultat 
I det här kapitlet presenteras resultatet av min empiriska studie. Resultatredovisningen består 

av två delar, resultat av intervjuerna och resultat av klassrumsobservationerna. Syftet med 
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intervjuerna är att få kunskap om och beskriva på vilket sätt och hur medvetet undervisande 

lärare arbetar med interaktionen lärare/-elev och interaktionen elever emellan vid val av 

klassrumsaktiviteter. Målet med klassrumsobservationerna är att undersöka hur lärarna 

arbetar med interaktionen i klassrummet utifrån val av klassrumsaktiviteter. 

4.1 Lärarintervjuer 
Nedan presenteras resultatet av lärarintervjuerna. Intervjuredovisningen är ordnad under tre 

rubriker: interaktionens roll i undervisningen, tankar kring lärarledda aktiviteter i 

klassrummet och tankar kring aktiviteter elever emellan. 

4.1.1 Interaktionens roll i undervisningen 
På de första frågorna som handlar om interaktionens roll i undervisningen har alla lärare 

svarat att det är viktigt att skapa en trygg miljö i klassrummet där alla vågar delta i det som 

händer i klassrummet. Lärare D anser att speciellt interaktionen mellan läraren och eleven är 

viktig i undervisningen för då kan hon möta individen och individen kan möta henne med 

sina frågor. Lärare B säger att hon hellre vill ha elever som vågar vara arga och som frågar 

”Varför ska vi lära detta?” än att ha de som inte säger något alls. Tre av lärarna A, B, C 

betonar vikten av att man måste arbeta för att skapa en gruppkänsla där deltagarna har mod 

att tala, delta i olika aktiviteter och göra fel. Lärare A säger att det är en utmaning att få vissa 

elever att tala och samspela med andra, eftersom inte alla vill göra det.  

Både lärare B och C tycker att samspelet elever emellan är viktigare än interaktionen 

mellan eleverna och läraren eftersom det bidrar till en mer äkta kommunikation. Lärare B 

anser att lärarens position som en maktperson kan påverka interaktionen på ett negativt sätt. 

Hon nämner att elever som kommer från länder där lärare har en stark auktoritet har svårt att 

kunna interagera med sina Sfi-lärare på ett naturligt sätt. Samtidigt ser hon en skillnad i hur 

hennes elever interagerar med henne under t ex ett studiebesök. Då är hon inte längre en 

person med makt, istället är hon en vanlig samtalspartner. Lärare C vill gärna att hennes 

elever samspelar mycket med varandra för det ser hon som en naturlig del i 

inlärningsprocessen. ”Det är tidbesparande att eleverna arbetar i grupper” betonar lärare D då 

läraren kan gå runt under tiden, lyssna och hjälpa dem som behöver.  

Bara lärare C nämner interaktionens roll i undervisningen som en av faktorerna som hon 

tar hänsyn till vid planeringen av sin undervisning. Under varje lektionspass försöker hon 

lägga in aktiviteter i vilka eleverna ska samspela med varandra, även om det bara är korta 

stunder. ”Det går inte att tänka på interaktionen vid lektionsplaneringen” säger lärare D för 

det händer så mycket i klassrummet. Hon är öppen för det som kommer. Lärare B tänker 
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främst på att uppgifterna inte blir för svåra och för att ”alla ska hänga med”. Hon betonar 

vikten av att eleverna inte skriver medan hon talar. Hon tänker mer på att planera in 

aktiviteter deltagare emellan efter olika lov eller helgdagar för att eleverna ska ”få i gång det 

svenska språket”. Lärare A har en liten grupp och hon väljer ibland aktiviteter i vilka eleverna 

kan sitta vid ett runt bord och arbeta tillsammans.  

På frågan om vilka aktiviteter som förekommer mest i lärarnas undervisning, lärarledda 

aktiviteter eller aktiviteter deltagare emellan, svarar alla att det är de lärarledda aktiviteterna 

som dominerar. Lärare A försöker välja båda typer av aktiviteter, men tycker att på den nivå 

som hon arbetar på, dvs spår 1, så är det de lärarledda aktiviteterna som främjar 

språkinlärningen mest. Samtidigt betonar hon att allt beror på vilka deltagare som ingår i 

gruppen. I nuvarande grupp tycker hon att det är svårt att få eleverna att arbeta i par till 

skillnad från hennes förra grupp. ”Det beror på personligheter” säger hon. Både lärare B, C 

och D anser att det är de aktiviteter i vilka deltagare arbetar tillsammans som främjar 

språkutvecklande interaktion mest men det är tyvärr de lärarledda aktiviteterna som 

förekommer oftast i deras undervisning. Interaktionen mellan läraren och eleven är ensidig 

tycker lärare D, de övriga i gruppen får bara lyssna för alla kan inte prata med läraren 

samtidigt. Lärare B önskar att hon kunde arbeta mer med aktiviteter elever emellan men det 

är svårt att göra det med elever som är på B-kursens nivå. Om hon väljer aktiviteter i vilka 

deltagare samarbetar med varandra så är det viktigaste att gruppen består av två, max tre 

personer för att alla ska kunna delta. Större grupper gör att ”den som inte vill prata behöver 

inte prata” säger hon.  

Lärare C som har arbetat med alla kurserna försöker ha mer aktiviteter deltagare emellan 

på kurser C och D eftersom eleverna i de här kurserna har kommit längre i sin språkinlärning 

och är inte längre lika ”beroende av lärarens stöd”. Samtidigt arbetar hon ganska mycket med 

lärarledda aktiviteter även i de här kurserna, men försöker få eleverna att känna sig delaktiga i 

det som händer. Och det är inte den lättaste uppgiften, särskilt när man har en stor grupp. Då 

är det lätt att de tysta eleverna försvinner. Hon tycker om att arbeta med lärarledda aktiviteter 

när antal deltagare inte överstiger 10-12 personer.  

4.1.2 Tankar kring lärarledda aktiviteter i klassrummet 
När det gäller lärarledda aktiviteter så tycker lärare B att den viktigaste uppgiften är att fånga 

upp elevernas intresse. Hon kallar eleverna på B-nivå för ”goda lyssnare” och upplever att de 

gärna vill lyssna på läraren men vågar inte själva initiera ett samtal. Enligt henne handlar det 

ofta om en ovana i att se läraren som en vanlig samtalspartner. För lärare A räcker det inte 
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bara med att eleverna lyssnar på henne. Hon tycker att lärarledda aktiviteter ger större stöd till 

de eleverna som är visuella och behöver se och läsa orden för att lära. Hon skriver mycket på 

tavlan för att ”bara lära sig ett språk muntligt kan inte vara lätt” och för många elever räcker 

det inte bara att ”höra ett ord utan att kunna hänga upp det på något”. Det är inte vanligt att 

elever i en A-gupp initierar ett samtalsämne och det beror inte på att de inte vågar tycker hon, 

snarare beror det på att ”de reflekterar inte så mycket, bara tar emot”. Samtidigt anser hon att 

man inte kan generalisera, för nu har hon en liten nybörjargrupp, även de på A-nivån, och de 

frågar mycket och kommer gärna med nya ämnesförslag. Allt beror på personlighet anser 

hon. Även lärare C nämner personlighet som en av de avgörande faktorerna som påverkar hur 

man lyckas med att arbeta med lärarledda aktiviteter. Det som hon upplever som svårast när 

man arbetar i helklass är att styra när vissa elever tar över och svarar på alla frågor utan att ge 

talutrymme till andra.  

På frågan om hur medvetet lärarna bygger upp sina frågor till eleverna för att främja 

interaktionen säger alla att de försöker tänka på att ställa frågor som ska ge mer än bara korta 

svar. Men det är ”lätt att glömma” säger lärare A. Hon vill gärna ställa mer ”samtalande 

frågor” men på A-kursen är det ofta väldigt korta och konkreta frågor som förekommer och 

det är viktigt att ställa en och samma fråga till alla deltagare. Antal ord i frågorna kan inte 

vara för omfattande tilläger hon. Att ställa enklare frågor på lägre nivåer gör även lärare D, 

trots att det ofta sker spontant. Även lärare B väljer att arbeta med korta och okomplicerade 

frågor i sin undervisning på grund av att flera av hennes elever är på spår 1 nivå, men hon 

lägger ofta till ”Vad tycker du?”, ” Vad menar du?” för att få mer utvecklande svar. Hon 

påpekar att det viktigaste är att inte ha bråttom när eleverna svarar. Det kan istället lärare C 

uppleva som arbetar med mer avancerade elever. Hon kan bli lite stressad när svaren är för 

långa för då tänker hon på att andra väntar och också vill vara med. Så det händer att hon 

ställer frågor som kräver korta svar. Å andra sidan önskar hon att hon kunde arbeta mer med 

att följa upp svaren, men det är svårt i hennes grupp som är stor. Lärarna A, B och C tillägger 

att det inte alltid är lätt att få eleverna att svara med längre meningar. Lärare D vill alltid ta 

tillvara på det som händer i klassrummet och följa upp det så att alla eleverna ska se och lära 

sig något nytt t ex att liknande ord betyder olika saker osv.   

Ingen av lärarna korrigerar sina elever i någon stor omfattning, utom om det är 

prosodiövning tilläger lärare D. Korrigeringar sker oftast genom att upprepa det eleven har 

sagt, till och med flera gånger säger lärare A. Alla lärarna tänker på att anpassa sitt tal till 

gruppens nivå men nämner bara talhastigheten som exempel på en talanpassning. Lärare A 
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nämner även sin dialekt som hon tycker kan skapa missförstånd vid uppgifter som t ex. 

diktamen. 

4.1.3 Tankar kring klassrumsaktiviteter deltagare emellan 
Förekomsten av smågruppsarbete i intervjuade lärares undervisning varierar kraftigt. Lärare 

A väljer sällan aktiviteter där eleverna samspelar med varandra utan att hon är med. Hon 

upplever också att det är svårt att para ihop eleverna kanske för att hon känner alla mycket 

bra och vet vilka som inte gillar att samarbeta med varandra. Lärare B planerar istället väldigt 

medvetet sammansättningen av grupper vid olika smågruppsaktiviteter. Som det har 

framkommit tidigare så undviker hon att ha grupper som består av fler än tre elever. Hon 

hade provat det tidigare men anser nu att mest effektivt är pararbete då båda deltagare måste 

vara aktiva under övningen. Även lärare D tycker att grupper inte ska vara större än två 

personer för det finns risk att någon bara ”glider”. Att planera gruppsammansättning i förväg 

är svårt tillägger hon för hon vet aldrig vilka elever som kommer så det blir ofta på det gamla 

sättet att räkna. Det fungerar ändå bra eftersom eleverna byter plats och inte arbetar med den 

som de brukar sitta vid. Inte heller lärare C, som arbetar ofta med smågruppsarbete brukar 

planera gruppsammansättningen i förväg, det sker ofta spontant. Men när hon väljer deltagare 

till paruppgifter försöker hon tänka på att inte para ihop en mer avancerad elev med en som 

inte har kommit så långt. Oron för att den som kommit längre blir irriterad nämner även 

lärare A, B men lärare D tycker istället att vid en sådan sammansättning kan den mer 

avancerade eleven ”dra upp” den som kan mindre. Eleverna ska vara på ungefär samma nivå 

för att arbetet ska fungera tycker lärare A. ”Det gäller hela tiden att ingen känner sig 

överlägsen den andra” betonar hon. Lärare C och D betonar att det är viktigt att inte ha språk-

homogena grupper eller par då det är lätt för eleverna att gå över till modersmålet. 

För att en par- eller smågruppsaktivitet ska vara effektiv för språkutvecklingen måste 

innehållet i den intressera eleverna betonar lärare B. Både lärare B, C och D försöker använda 

sig av uppgifter som bygger på att den ena eleven ska hämta informationen från den andra, t 

ex en intervju om helgen eller semestern. Lärare B vill alltid att eleverna sedan berättar för 

hela klassen vad de har tagit reda på ”då känner de att det är viktigt att lyssna på vad den 

andra säger”. Elever ska ha ”något eget att bjuda på” t ex ett barndomsminne eller en bok 

som de har läst säger lärare D. ”Alla ska inte ha samma svar då lyssnar alla bättre” tillägger 

hon. Men det är skillnad på vilken nivå eleverna är på. På de låga nivåerna ska eleverna bara 

befästa fasta fraser med hjälp av olika mallar, men hon försöker ändå använda par eller 

gruppuppgifter även då. Uppgifter i vilka eleverna ska säga vad de tycker har en plats även i 
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lärare B:s och C:s undervisning. Denna typ av uppgifter förekommer inte alls i lärare A:s 

undervisning. De få gångerna som eleverna arbetar i par är det uppgifter av typen lucktext i 

par, lästräning och liknande som fungerar bra i hennes grupper. Samtidigt ser hon att även 

eleverna på den låga nivån korrigerar och hjälper varandra under arbetet i par eller grupper. 

Lärare B vet inte om eleverna stödjer eller korrigerar varandra medan de diskuterar i 

smågrupper eftersom hon brukar gå ut eller göra något annat medan diskussionen pågår. 

Tanken med att inte gå runt och lyssna är att ge eleverna frihet i att prata. Lärare C och D 

upplever att eleverna korrigerar och stödjer varandra och har stor nytta av varandra. Men det 

finns även de som inte tål andras korrigeringar tillägger lärare D. Lärare A anser att en 

diskussion inte är en bra metod för språkutvecklande interaktion. Enligt henne använder 

eleverna det de redan kan istället för att få in nya ord eller begrepp. Hon tycket att uppgifter 

som t ex dictogloss främjar språkutveckling mer än en vanlig diskussion. Även lärare C 

nämner dictogloss som en uppgift som hon gärna vill prova i sin undervisning.  

På frågan om det finns något som gör att man inte kan arbeta på ett sådant sätt som man 

hade tänkt sig eller vill säger alla lärarna att de skulle vilja att eleverna hade mer tid i skolan. 

Lärare B skulle gärna hinna med fler studiebesök för att deltagarna skulle möta andra 

svensktalande personer. Under olika studiebesök observerar hon mest viljan bland deltagarna 

att kunna förstå det som sägs och använda sig av olika kommunikationsstrategier. Lärare C 

önskar mindre grupper. Att kunna se och hinna med att samtala med alla är viktigt för henne. 

Hon använder ofta uppgifter i vilka deltagarna ska samspela med varandra, men när man gör 

det i en stor grupp blir det lätt väldigt högljutt och stökigt och det passar inte alla elever. Alla 

lärare nämner vikten av klassrumsmiljön för interaktionen. Två av lärarna arbetar i klassrum 

med runda bord och det tycker de är mycket bra för att främja interaktionen, men önskar även 

att de hade soffor i klassrummen. Lärare C byter ofta klassrum med sina grupper och hon 

skulle gärna vilja ha ett eget klassrum och möjlighet att möblera på ett sätt som främjar 

interaktionen.  

4.2 Klassrumsobservationer  
Förutom lärarnas resonemang kring interaktionens roll i språkundervisningen vid val av 

klassrumsaktiviteter var studiens syfte även att ta reda på hur dessa val ter sig i praktiken. 

Nedan kommer en presentation av observerade klassrumsaktiviteter och beskrivning av 

klassrumsinteraktionen mellan läraren och eleverna och eleverna emellan med fokus på 

frågetyp, IRF-sekvenser, talutrymme, deltagarinitiativ, förhandling, korrigering, 

kommunikationsstrategier och möjlighet för deltagarna att använda språket på ett kreativt 
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sätt. Jag har genomfört sex klassrumsobservationer vid sex olika tillfällen och iakttagit åtta 

klassrumsaktiviteter. Aktiviteter 3, 4 och 5 ägde rum under en och samma 

klassrumsobservation. Tabeller nedan visar aktiviteter som skedde under 

klassrumsobservationerna uppdelade i lärarledda aktiviteter (tabell 1) och aktiviteter 

deltagare emellan (tabell 2). Några lektionssekvenser är inspelade för att ge exempel på 

handlingar som sker i klassrummet.  

Tabell 1. Lärarledda aktiviteter, lärare och kurs/ grupp 
Aktivitet  Lärare Kurs/ grupp – spår 

Aktivitet 1 Lärarledda samtal kring bilder (inspelat) Lärare B Grupp B spår 2 

Aktivitet 2 Lärarledda samtal om boende (inspelat) Lärare A Grupp A spår 1 

Aktivitet 3 Textgenomgång  Lärare C Grupp C spår 2 

Aktivitet 5 Diskussion med lärare i helklass Lärare C Grupp C spår 2 

 

Tabell 2. Aktiviteter elever emellan, lärare och kurs/ grupp 
Aktivitet  Lärare Kurs/ grupp – spår 

Aktivitet 4 Diskussion i smågrupper  Lärare C Grupp C spår 2 

Aktivitet 6 Redovisning av LL-bok (inspelat) Lärare C Grupp D spår 3 

Aktivitet 7 Pildialog (inspelat) Lärare D Grupp D spår 3 

Aktivitet 8 Skrivuppgift i par (inspelat) Lärare D Grupp D spår 3 

Aktivitet 1 – Lärarledda samtal kring bilder  
Aktiviteten sker i en B grupp med lärare B. Gruppen består av endast 8 elever eftersom flera i 

gruppen har praktik på olika arbetsplatser. Läraren visar, med hjälp av en projektor 

fotografier från en promenad som gruppen gick dagen före och gruppen samtalar kring 

bilderna. Det är läraren som initierar samtalet genom att ställa frågor (exempel 1).  

Exempel 1 

Läraren: vart ska vi gå (.)vart gick vi igår  (Eleverna talar i mun på varandra) 

Läraren: å(.) bra… ska vi ta (.) vi tar en person (.) ska vi ta (namn) en gång till (namn) 

Elev 1: vi går till bowlingshallen 

Läraren: hur var vädret (namn) 

Elev 2: sol lite kall 

Läraren: ja (.) va gör (namn)(.) ja 

Elev 3: talar i telefon 
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Läraren: ja juste och va gör du (namn) 

IRF-sekvenser består oftast av lärarens initiering och elevernas respons. Uppföljningen är 

kort t ex ja, bra och ibland förekommer den inte alls. Elevernas svar är korta och består av 2- 

3 ord. Det förekommer några få utbyggda IRF-sekvenser där läraren frågar ”Vad betyder 

det?” . Läraren omformulerar sina svar för att öka förståelse. Trots att det mesta av 

talutrymmet cirka 2/3 delar i den här aktiviteten tillhör läraren så upplevs inte klassrummet 

som monologiskt. Läraren försöker i början att fördela ordet men flera av eleverna tar 

initiativet och svarar på frågorna. Läraren tillåter detta och tystar inte ner eleverna. Lärarens 

korrigeringar förekommer i väldigt liten omfattning och rör ofta enstaka uttalsrättelser. De få 

elevkorrigeringar som inträffar är endast egna korrigeringar. Uppgiften har fokus på 

innehållet och inte på formen.  

Aktivitet 2 – Lärarledda samtal om boende 
Lärare A har lektion i sin egen grupp A. Gruppen består av 4 elever och vid observationen 

fortsätter de att samtala om temat boende. Eleverna sitter vid ett runt bord och tittar på bilder 

som ligger utspridda. Läraren leder samtalet genom att ställa korta frågor (exempel 2).  

Exempel 2 

Läraren: igår pratade vi(.)va pratade vi om igår va pratade vi om igår ni pratade inte vi(.) 

         ni pratade om(.) kök…kök  mer 

Elev 1: eee köke 

Elev 1: vart eee va vart han 

Läraren: vardas  

Elev 1: vardasrum 

Läraren: vardasrum 

Elev 2: te badum 

Läraren: badrum  

Elev 2: badrum 

Läraren: badrum va de mer 

Elev 1: teverum 

Elev 2: spes 

Elev 1: badrum spis 

Läraren: spis å badrum 

Läraren visar bilder som hjälp och korrigerar elevernas svar genom att uttala orden rätt. 

Ibland upprepar eleverna det läraren säger men oftast går de över till nästa ord. Några gånger 

ger läraren återkoppling genom att säga ”ja”, ”oj, vad ni kommer ihåg” och följer upp ”Ja, 
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vad heter det?”. Efter ett tag samtalar gruppen om en elev som hade bakat. Samtalet är mer 

spontant och eleverna svarar med längre meningar dock oftast inte längre än 3-4 ord. Läraren 

ger respons genom att ändra meningar till rätt form. Trots att läraren står för de längre turerna 

är aktiviteten dialogisk tack vore att läraren tar tillvara på elevernas erfarenhet (samtal om 

bakning). Lärarens frågor är korta frågeordsfrågor och genererar i korta svar och det är 

vanligt på den låga nivån.   

Aktivitet 3 – Textgenomgång 
Observationen sker i lärare C: s egen klass. Grupp C som består av 16 deltagare vid det här 

lektionstillfället har under en längre tid arbetat med temat arbete och dagens lektion handlar 

om att läsa och arbeta kring en text från läroboken om konflikter mellan arbetskamrater på 

två olika arbetsplatser. Deltagarna får först lyssna på texten från en CD-skiva två gånger. 

Därefter går läraren igenom nya ord och fraser och skriver dem på tavlan. Under tiden ställer 

läraren flera frågor till deltagarna. Sedan får deltagarna läsa texten i par. Läraren går runt, 

lyssnar och rättar eventuella uttalsfel. Under den här aktiviteten ser man tydligt att det är 

läraren som står för en större del av talutrymmet. Testfrågorna dominerar och elevernas svar 

är korta och handlar för det mesta om att återge innehållet i texten. En del frågor handlar om 

att eleverna ska förklara ord eller begrepp som finns i texten. Här är svaren längre och mer 

spontana eftersom frågorna rör en del egna erfarenheter. Men även här har frågorna ett 

kontrollerande syfte dvs läraren vill veta om eleverna förstår textens innehåll. Interaktionen i 

den här uppgiften sker mellan läraren och enskilda elever och sekvenser IRF består för det 

mesta av initiering och respons.  

Aktivitet 4 – Diskussion i smågrupper 
Den här aktiviteten sker efter textgenomgången (aktivitet 3) under samma lektionspass. 

Läraren delar klassen i fyra små grupper. Den nya uppgiften går ut på att deltagarna ska 

diskutera och hjälpa personerna i texten att lösa sina problem på arbetsplatserna. En person i 

varje grupp antecknar på en förberedd mall gruppens synpunkter. Deltagarna arbetar flitigt 

och läraren går runt och uppmuntrar till diskussionen genom att bidra med frågor som 

deltagarna kan ta ställning till. Den här aktiviteten ger deltagarna möjlighet till en bred 

användning av språket. Deltagarna är engagerade eftersom uppgiften innehåller en 

åsiktsklyfta. Aktiviteten karakteriseras av en hög grad av förhandling mellan deltagarna och 

användning av kommunikationsstrategier är tydlig. Det beror på att deltagarna gärna vill få 

fram sin åsikt . Korrigering mellan deltagarna förekommer inte under diskussionen. Orsaken 

kan vara att det är innehållet och inte formen som är målet i uppgiften. Interaktionen mellan 
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läraren och eleverna skiljer sig i den här aktiviteten från förra uppgiften. Läraren är nu en mer 

naturlig samtalspartner. Läraren använder informationsfrågor och uppföljning i IRF-

sekvenserna bygger på att läraren inte kan svaret på frågorna.  

Aktivitet 5 – Diskussion med lärare i helklass  
Föregående uppgift följs upp av läraren i helklass. Läraren går igenom förslag som eleverna 

har kommit fram till under smågruppsdiskussionen. Diskussionen mellan eleverna fortsätter 

eftersom gruppernas idéer skiljer sig markant och åsiktsutbytet blir väldigt livligt. I början 

ingriper inte läraren utan låter bara klassen diskutera fritt, men när diskussionen blir för häftig 

ingriper hon och betonar att alla har rätt till sina åsikter. Lektionen avslutas med att läraren 

sammanfattar diskussionen. Under den här aktiviteten står läraren för mycket kortare turer än 

i textgenomgången. Trots att det är en lärarledd diskussion så är det deltagarna som 

dominerar talutrymmet i klassrummet, men fördelningen av orden mellan dem är väldigt 

ojämn. Det är de starka som hörs mest. Läraren försöker fördela ordet men lyckas inte alltid. 

När det gäller interaktionens innehåll i den här uppgiften så är lärarens inflytande på 

interaktionen väldigt liten. Läraren ställer ett antal informationsfrågor men inga testfrågor. 

IRF-sekvenser är utbyggda. Det förekommer väldigt få korrigeringar från lärarens sida. Inte 

heller elever korrigerar sig själva eller varandra. Eleverna använder flera 

kommunikationsstrategier för att omformulera det de menar men samtalet karakteriseras mer 

som ett fritt tal än förhandlande.  

Aktivitet 6 – Redovisning av LL-bok i små grupper 
Uppgiften sker med lärare C i en D-grupp som består av 15 elever. Under några veckor hade 

varje elev läst en lättläst bok och dagens lektion går ut på att de ska berätta för varandra om 

sina böcker. Läraren delar klassen i grupper på 3-4 personer. De flesta elever har framför sig 

en skriven sammanfattning av boken som stöd. Läraren går runt och lyssnar. Aktiviteten 

omfattar en informationsklyfta eftersom deltagare inte känner till innehållet i varandras 

böcker. Interaktionen bygger på att eleverna ska lyssna och tillsammans med den som talar 

med hjälp av kommunikationsstrategier och förhandling förstå det som sägs och få en 

ömsesidig förståelse. Exempel 2 visar hur 4 elever i en grupp försöker uppnå ömsesidig 

förståelse och lär sig av varandra. Genom förhandling kommer de fram till ordet ”krånglig”.  

Elev 1 berättar om sin bok. 

Exempel 3 

Elev 1: ee (.)förut i england ee ringde ee han till sin ee älska(.) älskade from engelsk  

        Telefonautomater du vet 
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Elev 3: ja 

Elev 2: ja(.)telefonautomat 

Elev 1: ja (.)den som lite krengliga du vet betyder krengliga 

Elev 3: nej krengliga…va betyder 

Elev 1: krengliga…de betyder att ee telefonautomat inte 

Elev 2: funka 

Elev 1: där e jätte svårt att ringa 

Elev 4: ja 

Elev 1: inte lätt att bara ringa ok prata… kan prata du måste man måste många tryck på 

Elev 2: krångliga 

Elev 3: aa samma automat 

Elev 2: dålig 

Elev 3: dålig 

Elev 1: och lyssna blir snabb 

Elev 3: krångliga 

Elev 4: aa krångliga 

Elev 1: krångliga 

Elev 2: dom funka inte bra 

Elev 1: krångliga 

Elev 1 försöker få förståelse genom att fråga om andra vet vad orden betyder. Observationen 

visar att de som lyssnar i alla grupper uppmanar den som talar till att precisera och förtydliga 

yttranden för att göra språket mer begripligt. Förekomsten av kommunikationsstrategier i 

elevernas tal är hög. För att öka förståelse använder de andra ord med liknande betydelse och 

även engelska ord förekommer (kodväxling). Egna och andras korrigeringar inträffar 

frekvent. Exemplet visar hur elev 2 korrigerar elev 1 genom att rätta singular 

”telefonautomat”. Den här uppgiften kännetecknas av hög grad av interaktion deltagare 

emellan och även de eleverna som har svårt att komma fram i en stor grupp har möjlighet att 

tala här. Läraren har inte någon större inverkan på interaktionen i den här uppgiften men ger 

stöd när hon blir tillfrågad. Deltagarinitiativ förekommer ofta när eleverna frågar läraren om 

hjälp.  

Aktivitet 7 – Pildialog  
Den här aktiviteten äger rum i grupp D med lärare D. Gruppen består av 13 deltagare vid 

observationstillfället. Efter förklaring av uppgiften delar läraren eleverna i par och ser till att 

paren är språkligt heterogena. Eleverna skriver en så kallad pildialog dvs en dialog mellan två 

personer som görs med hjälp av några stöduppmaningar som t ex ”Fråga om lägenheten 
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fortfarande är ledig”. Uppgiften fäster samtalet till en bestämd situation, men ger ändå 

möjlighet till att använda språket kreativt tack vare att eleverna kan formulera sig på olika 

sätt. Talutrymmet i klassrummet domineras av eleverna under den här uppgiften. 

Observationen visar en del lärarkorrigeringar, när läraren går runt och hjälper eleverna. Hon 

tar upp exempel som är viktiga för alla i helklass. Exempel 4 visar hur läraren förklarar 

skillnaden mellan rökfritt och rök fritt.  

Exempel 4 

Läraren: om man skriver isär dom här så att dom istället blir de rök fritt… va betyder de  

         då 

Elev 1: ja tänker fri som kan röka 

Läraren: va sa du  

Elev 2: fri 

Elev 1: tänka kan röka 

Elev 2: får röka 

Elev 3: utan röka 

Elev 4: fritt fritt  

Läraren: du tänkte att rökfritt betyder ja men om man skriver isär dom då betyder de rökfritt   

        här är de fritt fram å röka ja men rökfritt(.) 

Aktiviteten kännetecknas av flera deltagarkorrigeringar och det kan bero på att syftet med 

uppgiften är att skriva en gemensam dialog och att deltagarna tillsammans försöker hitta 

bästa formuleringar. Förekomsten av förhandling och kommunikationsstrategier i den här 

aktiviteten är betydligt mindre omfattande än i andra smågruppsaktiviteter. Orsaken kan vara 

att en pildialog innehåller en viss struktur som deltagare ska följa.  

Aktivitet 8 – Skrivuppgift i par  
Grupp C med lärare C fortsätter att arbeta med en hörövning från dagen innan. Gruppen 

består av 14 elever som under det här passet är uppdelade i par. Vid parindelningen försöker 

läraren ta hänsyn till att paren ska ha olika modersmål. Passet tar ungefär en timme och 

elevernas uppgift är att återberätta i skrift innehållet från hörövningen. Målet med uppgiften 

är att i par återskapa en känd företeelse med fokus på både innehåll och form. Även den här 

uppgiften kännetecknas av hög grad av interaktion deltagare emellan. Exempel 5 visar hur två 

elever förhandlar om innehållet under skrivprocessen. 

Exempel 5 

Elev 1: varför ungerfar fyrtio år varför 
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Elev 2: ungefär 

Elev 1: varför 

Elev 2: after flera år  

Elev 1: ja 

Elev 2: vuxen pratar om den 

Elev 1: aha… 

Elev 2: flera vuxen pratade om den och hon vet att hon hade tagit pengarna 

Det mesta av talutrymmet i den här uppgiften tillhör eleverna som kan använda språket på ett 

kreativt sätt. Läraren går runt och stödjer eleverna när det behövs. Det förekommer några 

elevinitiativ när eleverna frågar läraren om hjälp. Korrigeringar från lärarens sida är få men 

elever korrigerar sig själva eller varandra frekvent. Eleverna använder flera 

kommunikationsstrategier för att omformulera det de menar.  

5 Diskussion  
Syftet med studien har varit att ta reda på och beskriva på vilket sätt och hur medvetet 

undervisande lärare arbetar med interaktionen lärare/elev och interaktionen elever emellan 

vid val av klassrumsaktiviteter, samt hur dessa val ter sig i praktiken. Nedan följer en 

diskussion av studiens resultat. Diskussionen presenteras under tre rubriker.  

5.1 Lärarnas tankar om interaktionens roll i undervisningen 
Av genomförda intervjuer framgår det att lärarna anser att interaktionen, dvs samspelet 

mellan läraren och eleverna men även eleverna emellan, är en avgörande faktor för en lyckad 

språkinlärning. Att se interaktionen mellan samtalspartner som en viktig del i 

inlärningsprocessen stämmer med den aktuella forskningens påtagliga budskap. Vygotskys 

huvudtanke att förflytta fokus från en ensam inlärare till en inlärare som utvecklas genom ett 

samspel med andra återspeglas i lärarnas syn på interaktionen i klassrummet (Vygotsky 

1999). Det är dock intressant att enbart en av lärarna (lärare C) nämner interaktionens roll i 

undervisningen som en av faktorerna som hon tar hänsyn till vid planeringen av sin 

undervisning. Enligt lärare D är det som händer i klassrummet oförutsägbart och därför är det 

omöjligt att tänka på interaktionen under lektionsplaneringen. Trots att tre av de fyra 

intervjuade lärarna inte funderar på interaktionen under sina lektionsplaneringar visar 

klassrumsobservationerna att de har valt flera aktiviteter som främjar interaktionen i 

klassrummet (aktivitet 1, 2, 7 och 8). Lärarnas intuitiva kunskap om interaktionens viktiga 

roll i andraspråksinlärningen tycks ligga bakom deras val av klassrumsaktiviteter.  



27 
 

Flera av intervjuade lärare betonar vikten av att uppgifterna inte ska vara för svåra, men 

det betyder inte att lärarna bara koncentrerar sig på det inlärarna redan kan. Lärarna är 

medvetna om att uppgifterna ska ligga en bit över inlärarnas kunskapsnivå och det 

överstämmer med Vygotskys teori om ”den närmaste utvecklingszonen”. Ett exempel på en 

observerad kognitivt krävande uppgift med stöd från både läraren och andra inlärare är en 

skrivuppgift i par (aktivitet 8). I sådana uppgifter arbetar eleverna enligt Mariani (1997) i den 

så kallade nära utvecklingszonen och tillägnar sig en ny kunskap. Klassrumsobservationerna 

visar att även när eleverna arbetar med olika smågruppsaktiviteter får de mycket av det så 

kallade ”scaffolding” (Wood m fl 1976), dvs stöttning av lärarna, och att eleverna vågar ta 

initiativet och fråga läraren om hjälp. Under diskussionen i smågrupper (aktivitet 4), 

redovisningen av LL-bok (aktivitet 6), pildialogen (aktivitet 7) och skrivuppgiften i par 

(aktivitet 8) finns lärarna alltid till hands för att svara på eventuella frågor eller uppmuntra 

elevernas deltagande.   

5.2 Lärarnas tankar och arbete med interaktionen lärare/elever 
Undersökningen visar att lärarna har en intention att arbeta kommunikativt i sin undervisning 

och skapa en dialogisk klassrumsmiljö. Även de lärare (lärare A, B) som upplever svårigheter 

att få lågutbildade elever (Spår 1) att uttrycka sig med längre turer försöker uppmuntra dem 

till att formulera sig mer omfattande i enlighet med forskningen. Typ av frågor och utbyggda 

IRF-sekvenser ger läraren möjlighet att under de lärarledda aktiviteterna få deltagarna att 

generera längre svar. De observerade lärarna ställer mest frågeordsfrågor och dessa frågor 

resulterar i längre svar. Detta överstämmer med Flyman Mattssons (2003) studie om 

frågornas betydelse för interaktionen. Flera lärare betonar vikten av korta, enkla frågor 

särskilt i början av inlärningen då fokus måste ligga på formen. I grupper som befinner sig på 

högre nivåer använder lärarna fler informationssökande frågor och dessa leder till ett kreativt 

språkbruk och stor elevaktivitet i linje med Håkanssons och Lindbergs studie (1988).   

Av klassrumsobservationerna framgår det att det förekommer flest testfrågor under 

”textgenomgången” (aktivitet 3) precis som Lindberg (2005) visar i sin undersökning. 

Samtidigt belyser min studie att de reproducerande svar som är resultatet av dessa frågor 

innehåller en del variation och det stämmer med Flyman Matssons (2003) forskning. Vid de 

andra klassrumsaktiviteterna använder lärarna en del utbyggda IRF-sekvenser och fler frågor 

som är öppna, autentiska och informationshämtande. Lärarnas återkoppling som t ex i 

lärarledda samtal kring bilder (exempel 1) är för det mesta kort och inte alltid vidgad med 
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”utbyte” ett extra steg som låter bygga ut elevernas svar och rekommenderas av Gibbons 

(2009).  

Klassrumsobservationerna visar att lärarna anpassar sitt tal till gruppens nivå och det 

överstämmer med de resultat som Håkansson (1987) visar i sin studie. Lärare A och lärare B 

som arbetar med kurser på lägre nivå dvs kurs A och B är väldigt medvetna om sitt sätt att 

tala i klassrummet. Trots att de under intervjuerna bara nämner talhastigheten som en 

anpassning visar observationerna att de använder korta meningar med få bisatser och enklare 

ordförråd i sina klasser. Särskilt lärare A ställer väldigt korta och konkreta frågor som hon 

tycker varje elev ska svara på. Lärare C:s och D:s språkanpassning skiljer sig från ovan 

nämnda lärare. Deras meningar är längre och mer komplexa dvs innehåller fler bisatser och 

omvänd ordföljd men talet är fortfarande inte jämförbart med vanligt tal utanför klassrummet.      

5.3 Lärarnas tankar och arbete med interaktionen elever emellan 
De intervjuade lärarna väljer främst lärarledda aktiviteter i sin undervisning trots att forskning 

kring interaktionen i smågrupper visar den kollaborativa interaktionens gynnsamma verkan 

på språkinlärning (McGroarty 1993, Lindberg 2005). Den kollaborativa interaktionen ger 

inlärarna möjlighet att pröva hypoteser om det nya språket som i sin tur utvecklar inlärarnas 

språkliga kunskap (Swain 1985) och det är lärarna medvetna om. Ändå är det de lärarledda 

aktiviteterna som dominerar, enligt dem själva. Samtidigt visar klassrumsobservationerna ett 

flertal aktiviteter i vilka inlärarna samspelar med varandra t ex redovisning av LL-bok 

(aktivitet 6), skrivuppgift i par (aktivitet 8), diskussion i smågrupper (aktivitet 4) och 

pildialog (aktivitet 7). Detta tyder på att lärarna utnyttjar möjligheten att bredda ut elevernas 

talutrymme genom olika typer av par eller smågruppsarbeten. Eleverna får chansen att öva 

sig i att producera utflödet. Studien visar att utflöde blir större när eleverna arbetar i grupper 

och hör inflödet från fler än bara läraren och detta är i linje med McGroartys (1993) 

forskning. Även om inflödet från en inlärare innehåller fel behöver det inte betyda att 

mottagare tar efter det enligt Porters (1986) studie. Exempel tre visar hur eleverna 

tillsammans får fram en riktig grammatisk form (telefonautomat) och rätt ord (krånglig) ur 

talarens felaktiga inflöde.   

Vid smågruppsuppgifter visar observationerna att lärarturerna är väldigt korta och 

fungerar mest som stöd till eleverna. Det intressanta är att inlärarturerna vid redovisningen av 

LL-bok (aktivitet 6) är långa men inte alls monologiska som man skulle tro. Alla eleverna i 

grupperna bidrar aktivt med att uppnå ömsesidig förståelse och genom att öva sig i att 

använda ett flertal olika strategier utvecklar de sitt språk (se exempel 3).  
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Det är dock intressant att alla de här aktiviteterna skedde i grupp C och D. Det stämmer 

med lärarnas tankar kring smågruppsarbetet. Lärarna som främst arbetar med grupper på 

lägre nivå dvs kurs A och B både på spår 1 och 2 upplever att det är svårt att få eleverna på de 

lägre nivåerna att arbeta i par och grupper. Särskilt lärare A som arbetar med grupp A tycker 

att det är interaktionen mellan henne och eleverna som är mest språkutvecklande för eleverna. 

De få gånger som hon använder pararbete handlar det främst om att följa en förberedd mall 

till exempel när eleverna läser en lucktext i par. Även lärare D som har arbetat med alla 

kurserna använder sig av styrda mallar på lägre nivå men det gör hon i mycket mindre 

omfattning på högre nivåer. Att hålla sig till ett mer styrt arbetsätt på lägre nivåer är ändå 

viktigt för inlärningen då eleverna ska få utveckla grammatisk kompetens som är en del av 

den kommunikativa kompetensen som en inlärare ska lära sig att behärska.    

För att par- eller smågruppsarbete ska ge positiva effekter på inlärning måste man ta 

hänsyn till flera faktorer som t ex typ av uppgifter eller gruppsammansättning. Flera av 

lärarna försöker para ihop eleverna på ett medvetet sätt vid olika par- och 

smågruppsaktiviteter. Att lärarna försöker tänka på relationen mellan samtalspartnerna vid 

par- eller gruppsammansättningen visar på en medvetenhet om begreppet kommunikativ 

stress (Brown & Yule 1983). Ålder, grad av bekantskap mellan samtalspartnerna men även 

antalet samtalande personer är faktorer som kan påverka interaktionen på olika sätt. Särskilt 

lärare B och D lyfter fram vikten av att begränsa antalet samtalspartner till två, max tre 

personer om det finns ett ojämnt antal deltagare. Tre av lärarna säger att de undviker så långt 

det går att para ihop mer avancerade elever med dem som är på en lägre nivå trots Porters 

(1988) studie som visar att inlärare talar mer med dem som har kommit längre i sin 

språkutveckling än med dem som inte kommit lika långt. Bara lärare D tycker att en mer 

avancerad samtalspartner är en tillgång för den språkutvecklande interaktionen. För de andra 

lärarna handlar det ofta om en oro att en mer avancerad samtalspartner skulle kunna dominera 

samspelet och hämma den andres möjligheter att tala.  

Av observationerna framgår det att gruppfördelningen för det mesta sker spontant som t ex 

i diskussion i smågrupper (aktivitet 4) och redovisningen av LL-bok (aktivitet 6). Den enda 

faktor som lärarna tar hänsyn till visade sig under observationerna vara att inte para ihop 

elever som talar samma modersmål och det tyder på medvetenhet om deltagare använder sig 

mer av förhandling i heterogena grupper som är i linje med Varanis & Gass (1985) 

undersökning. 

Klassrumsobservationerna visar att aktiviteter i smågrupper ger bredare möjligheter till 

språkutvecklande interaktion än aktiviteter som var lärarledda, vilket överstämmer med de 
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resultat som Lindberg (2005) också visar i sin undersökning. Lärare C och D väljer ofta 

smågruppsaktiviteter för att fler deltagare ska få chansen att aktivt medverka i 

språkutvecklande interaktion. Lärare C använder sig ofta av uppgifter som bygger på en äkta 

kommunikationsklyfta (aktivitet 4, aktivitet 6). Enligt Lindberg (1988) bidrar sådana 

uppgifter till att skapa en verklig kommunikation samt motiverar och inspirerar deltagarna till 

att använda sig av förhandling och kommunikationsstrategier. Diskussion i smågrupper 

(aktivitet 4) i vilken deltagarna gemensamt skulle komma fram till en lösning på ett problem, 

byggdes på en äkta kommunikationsklyfta, i det här fallet på en åsiktsklyfta, som blev en 

drivande kraft för kommunikationen. Deltagarna argumenterade för och emot olika lösningar 

och försökte hitta en kompromiss. Informationsklyftan i aktivitet 6 (redovisning av LL-bok) 

byggde på att eleverna hade läst olika böcker och inte kände till böckernas innehåll. 

Undersökningen visar att deltagarna fokuserar mer på själva innehållet än formen i uppgifter 

som bygger på en ”klyfta”. Två av de intervjuade lärarna nämner dictigloss som en 

språkutvecklande smågruppsaktivitet och som rekommenderas av Gibbons (2009) och 

Löthagen m fl (2008) men ingen av lärarna har använt den under klassrumsobservationerna.  

6 Slutsatser 
Lärarna som ingår i min undersökning är väldigt medvetna om interaktionens roll i 

andraspråkinlärningen och andraspråksundervisningen. Men detta syns inte i de flesta 

lärarnas lektionsplanering. Att planera interaktionen i förväg är det förvisso lärare som kan 

men det verkar vara lika vanligt att interaktionen finns utan att vara nerskrivet eller ens 

uttalat. Interaktionen visar sig tydligt i klassrumsarbete ändå. Både lärarnas sätt att interagera 

i klassrummet och deras val av klassrumsaktiviteter växlar efter gruppernas nivå. Det är 

uppenbart att lärarnas sätt att integrera med eleverna förändras i takt med deltagarnas 

progression. Det förekommer mer äkta kommunikation som skapas genom sättet att fråga, 

antalet utbyggda IRF-sekvenser, möjligheterna till deltagarinitiativ och turlängd i grupper på 

en högre nivå. Utöver sättet att integrera med eleverna förändras även uppgifternas art. Det är 

framförallt i grupper där deltagarna har kommit lite längre i sin språkutveckling som det 

märks tydligast att lärarna väljer fler gruppaktiviteter. Det kan bero på att i de högre kurserna 

har deltagarna kommit längre i sin språkutveckling och är inte lika beroende av lärarens stöd. 

De uppgifter som lärarna arbetar med och deras sätt att öka svårighetsgraden i takt med 

elevernas ökade kunskaper i språket visar på lärarnas förmåga att utan att ens fundera på det 

interagerar de och använder sin erfarenhet. Den erfarenhet som ibland kallas ”tyst kunskap”. 
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Enligt min åsikt borde lärarna våga använda smågruppsarbete även i de grupper som inte 

nått så långt i sin utveckling. Detta för att eleverna stimuleras att själva hålla arbetet och 

samtalet vid liv. De får fler chanser att både producera, ta emot yttranden från flera än bara 

läraren och tillägna sig regler för målspråkets användning. I dessa gruppaktiviteter måste de 

använda en mycket bred skala av kommunikationsstrategier i form av omskrivningar, 

upprepningar, kodväxling men även icke-språkliga strategier för att övervinna de problem 

som kan uppstå för att kunna samtala och överbygga språksvårigheterna.   

Dock kan man generellt konstatera att de observerade lärarna arbetar på ett sätt som 

främjar språkutvecklande interaktion och att de uppenbarligen tar tillfället i akt att stödja 

kollaborativa övningar trots att de hävdar att det är lärarledda aktiviteter som dominerar deras 

undervisning. En skicklig lärare utnyttjar det ögonblickliga samspelet som uppstår under 

lektionerna för att integrera sin inlärda kunskap med det som händer i klassrummet. Det 

märks här att lärarna använder och drar nytta av sin erfarenhet för att främja samspelet mellan 

lärare/elev och eleverna emellan utan att medvetet planera in det eller ens reflektera särskilt 

mycket över det.  

6.2 Förslag till vidare forskning 
En studie som visar hur deltagare själva ser på olika typer av klassrumsaktiviteter i frågan om 

interaktionens betydelse för språkinlärning vore intressant att göra. Vilka aktiviteter som de 

upplever som mest givande för en lyckad språkinlärning, de lärarledda eller de som sker 

mellan deltagarna. 

7 Metoddiskussion 
Valet av två metoder, intervju och observation har varit bra och fungerat för studiens syfte. 

Att kombinera de här två metoderna gav möjlighet att kunna observera om lärarnas tankar 

stämmer med verkligheten och på så sätt ge mer relevans för studien. Det som jag ställer mig 

kritisk mot är att jag har valt att anteckna svaren istället för att spela in intervjuade personer 

på band. En bandinspelning skulle vara mer praktisk trots att informanterna var väldigt 

hjälpsamma och tålmodigt inväntade mig. Själv kände jag mig lite stressad av att hinna med 

att skriva upp det som sades. Att ha separata intervjuer istället för en gruppintervju tycker jag 

har varit ett riktigt beslut. Lärarnas svar påverkades inte av varandras åsikter och jag kunde 

särskilja olika tolkningar.  
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Bilagor  

Bilaga 1  
Intervjufrågor till Sfi-lärarna 

1. Vad betyder interaktionens roll i undervisningen för dig? 
 

• Interaktion lärare-elev 
• Interaktion elever emellan 

 
2. Vad tar du hänsyn till när du planerar dina lektioner? 

 
3. Vilka klassrumsaktiviteter, lärarledda aktiviteter eller aktiviteter elever emellan främjar 

interaktionen mest anser du?  
 

• Vilka klassrumsaktiviteter förekommer mest i din undervisning, lärarledda aktiviteter 
eller aktiviteter elever emellan? Varför? 

• Vilket sätt att arbeta i klassrummet främjar språkutveckling anser du? 
• Vilka av de olika arbetsätten aktiverar deltagare mest anser du? 
• Vilket arbetssätt föredrar du? 

 
4. Hur tänker du kring lärarledda aktiviteter i klassrummet i frågan om interaktionen? 

 
• Tänker du på hur du ställer dina frågor till eleverna? 
• Korrigerar du dina elever? 
• Brukar du anpassa ditt tal? 

 
5. Hur tänker du kring kollaborativa aktiviteter dvs. elever emellan? 

 
• Planerar du gruppsammansättning i förväg när dina elever ska arbeta i par/ 

smågrupper eller sker det spontant? Om ja, vad tar du hänsyn till i så fall? 
• Vilka typer av gruppuppgifter främjar deltagarinitiativ mest anser du? 
• Vilka fördelar och nackdelar finns det med att eleverna arbetar i par/ smågrupper anser 

du? 
 

6. Finns det något som gör att du inte kan arbeta på ett sådant sätt som du hade tänkt 
eller vill? I så fall vad? 
 

7. Övrigt 
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Bilaga 2 
Observationsschema: 

 

Grupp:  ____________________________ 

Lärare:______________________________ 

Antal deltagare: ______________________ 

 

Datum:_____________________________ 

Klockslag:___________________________ 

 

Innehåll  

Material: 

 

Läroböcker: 

Stenciler: 

Tidningar: 

OH: 

Whitebord: 

Övrigt: 

 

Typ av aktivitet 

och 

tidsfördelning: 

 

Lärarledd:  

Individuellt arbete: 

Pararbete: 

Grupparbete: 

Övrigt: 

 

Läraren 

 

Taltid: 

Monolog/ dialog: 

Typ av frågor: 

• Slutna/ testfrågor 

• Öppna 

• Autentiska 

Korrigering: 

Anpassning:  
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Elevinteraktion 

 

Taltid/ turer: 

Rättighet att inleda ett samtal: 

Deltar alla: 

Smågruppsarbete: 

 

Vana: 

Gruppsammansättning: 

”Klyftor” i uppgifterna: 

Stöttning: 

Korrigering: 

Motivation: 

Intresse: 

Engagemang:  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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