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Sammandrag  
Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur en klassrumsinteraktion i Utbildning i 

svenska för invandrare kan te sig. Ett mer specifikt syfte med uppsatsen är att undersöka hur 

interaktionen mellan lärare och elever ser ut för fördelning av talutrymme, talhandlingar, respons samt 

lärarens frågetyper. Detta är en fallstudie som utgår från observation och inspelning av en SFI-klass 

med elever som går på kurs C- och D- inom spår 3. I studien har fyra klassrumsinspelningar 

transkriberats och analyserats enligt COLT–modellen. Undersökningen utgår från ett sociokulturellt 

perspektiv.  

Resultaten visar att läraren använde talhandlingarna frågor, upprepning av fråga, respons, direkt 

uppmaning samt förklaring och instruktion. Eleverna använde talhandlingarna: frågor, upprepning av 

fråga, respons, förklaring och instruktion. Resultatet visar även att läraren står för den största delen av 

talutrymmet. Den vanligaste talhandlingen hos läraren var frågor och elevernas var att svara på 

lärarens frågor. Den frågetyp som dominerar lärarens frågor är öppna frågor. Övriga frågetyper som 

läraren använder är fokuserad fråga, neutral ja- och nej- fråga, styrande ja- och nej-fråga, ingen 

explicit uppmaning till svar, uppskjutande fråga, samt retorisk fråga.  

Den frågeform som används mest hos läraren är av syntaktisk form, där frågorna inleddes med ett 

frågeord eller har omvänd ordföljd med det finita verbet först. Vanligast förekommande respons hos 

eleverna är ultraminimala yttranden. Lärarens respons består mestadels av neutral respons.  
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1 Inledning  
För att känna sig delaktig i daglig social interaktion är en viktig förutsättning att kunna delta i samtal. 

Vi använder språket för att kunna förstå och tänka och för att kunna förmedla det vi förstår till andra 

människor. 

Andraspråksundervisningen har en viktig roll i att utveckla den sociala interaktionen. I kursplanen 

för Utbildningen i svenska för invandrare, kan man läsa att ett av utbildningens mål är att eleverna 

utvecklar en kommunikativ språkförmåga (Skolverket 2012:8). I ett mångkulturellt klassrum med 

sociala, kulturella och språkliga variationer kan dialogen bli ett verktyg för att gemensamt kunna 

skapa förståelse för varandras olikheter (Lindberg 2005:60). Det är viktigt att det skapas tillfällen och 

utrymme för en varierad och dialoginriktad andraspråksundervisning (Gibbons 2004:39).  

Sociokulturell teori antyder att interaktionen är grunden för allt lärande. Begreppet innebär att det i en 

social miljö genom interaktion och aktiviteter skapas mening. I en sådan miljö finns möjligheter till 

språkutveckling(Gröning 2006:169). 

Eftersom interaktionen har en stor betydelse för utvecklingen av ett andraspråk, har jag i denna 

uppsats valt att undersöka hur interaktionen i ett andraspråksklassrum kan te sig ur ett 

dialogperspektiv. Parametrar som jag har undersökt i uppsatsen är talhandlingar, talutrymme, respons 

samt frågornas typ och form. 

1.1 Syfte och frågeställningar  
Uppsatsens syfte är att analysera en SFI-klassrumsinteraktion ur ett dialog perspektiv. Fråge-

ställningarna är följande:  

• Hur ser fördelningen av talutrymmet ut mellan elev och lärare i dialog?  

• Vilka talhandlingar förekommer i en SFI-klassrumsinteraktion?  

• Vilka frågetyper använder läraren i en klassrumsinteraktion?  

• Hur ser lärarens och elevernas responser ut?  

2 Bakgrund  

2.1 Centrala begrepp inom sociokulturell teori  
Begreppet sociokulturell teori kan sägas vara ett paraplybegrepp för olika teorier som bygger på att 

det är genom social interaktion och deltagande i meningsskapande aktiviteter som ett språk kan 

tillägnas (Gröning 2006:169). Sociokulturella perspektiv har sin grund ur ett konstruktivistiskt synsätt 

på lärandeprocessen. Med detta menas att tonvikt läggs vid att kunskap konstrueras genom samarbete 

i en kontext (Dysthe 2003:41). Detta kan tolkas som att interaktion har en avgörande del i 
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lärandeprocessen. Den sociokulturella synen har således lärande som ett kollektivt deltagande i fokus 

och i centrum för detta synsätt står interaktion (Dysthe 2003:50). Interaktionen har funktionen som ett 

slags skyddsnät och stöd för lärandet (Lindberg 2005:39).  

Vygotskij (1978) myntade begreppet den närmaste utvecklingszonen, vilket kan sägas vara 

samspelet mellan språklig utveckling och social omgivning. Den kan även sägas vara framåtsyftande. 

I denna zon finns de kunskaper som inte behärskas självständigt, men som finns inom räckvidd med 

hjälp av viss stöttning. Ett annat ord för detta är begreppet mediering som är ett centralt begrepp inom 

den sociokulturella teorin. Vygotskij (1978) förklarar detta som en slags hjälp eller stöttning i 

språkliga sammanhang. Mediering innefattar alla former av stöd eller hjälp i läroprocesser, vilket kan 

syfta på både personer och redskap. I språkliga sammanhang kan stödet vara en dialog med personer 

som har kommit längre i sin språkliga utveckling och därmed mer språkligt kompetenta (Gibbons 

2004:29ff.). Stöttningen kan också vara i kollektiv form med jämbördiga, som befinner sig på 

liknande språkliga nivåer (Lindberg 2005:39ff.).  

Detta synsätt innebär att kunskaper och färdigheter inte betraktas som definitiva, det vill säga 

något man har eller inte har. Istället ses kunskap och språkutveckling som något relativt, något man 

successivt kan utveckla och hantera mer självständigt allteftersom (Lindberg 2005:40). Enligt 

Lindberg (2005:40) kan utvecklingszonen kopplas till hur vuxna andraspråksinlärare med hjälp av 

mediering kan tänja på sin språkliga förmåga och exempelvis kommunicera över sin förmåga. 

Stöttningen uttrycks ofta genom en metafor av ett husbygge, där det kan vara nödvändigt att stötta upp 

husväggar. Begreppet mediering har för avsikt att vara en tillfällig lösning. Tanken är att individen 

som får stöttning senare ska kunna klara sig själv (Lindberg 2005:41).2.2 Dialog med aktörer 

Begreppet dialog kan beskrivas som ett muntligt samtal ansikte mot ansikte mellan två människor. 

Dysthe (1996:12) definierar begreppet dialog som en språklig interaktion mellan individer som är 

närvarande samtidigt.  

Enligt forskaren Bakhtin (1981) är varje yttrande ett svar på tidigare yttrande, detta på samma gång 

som det bildas nya yttranden för framtiden, detta kallas den Bakhtinska cirkeln. I den Bakhtinska 

cirkeln (1981) vävs aktörernas handlingar samman och initiativet påverkar responsen. Något som kan 

vara utmärkande för många dialoger är att de kan vara asymmetriska, särskilt när det gäller 

fördelningen av talutrymmet (Linell & Gustavsson 1987:191). 

Samtal har en viktig roll, i både språktillägnandet och i vardagslivet. Andraspråksundervisningen 

har en viktig uppgift för att erbjuda deltagarna möjligheter till att delta i samtal som är 

språkutvecklande (Lindberg 2004:493). I ett mångkulturellt klassrum med sociala, kulturella och 

språkliga variationer kan dialogen bli ett verktyg för att gemensamt kunna skapa förståelse för 

varandras olikheter (Lindberg 2005:60). 
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2.3 Klassrumsinteraktion 
Interaktionen mellan lärare och elever har blivit alltmer komplicerad, detta talar forskarna 

Reichenberg och Harling om, i en artikel om interaktionen i klassrummet, i tidskriften Lärarnas 

nyheter (Rudhe:2009). Reichenberg och Harling har analyserat lektioner från 1968 fram till 2003. De 

har kommit fram till att lärarna år 1968 lade beslag på åttio procent av talutrymmet, detta jämfört med 

eleverna som fick tillgång till tjugo procent av det totala talutrymmet. Detta kan jämföras med år 

2003, där talutrymmesfördelningen såg annorlunda ut, eftersom lärare och elever visades sig ha lika 

på talutrymmet (Rudhe:2009). 

En svårighet med en komplicerad klassrumsinteraktion kan vara att avkoda den, att veta vad 

läraren är ute efter, vilket kan bidra till att synliggöra skillnader elever emellan. Enligt Reichenberg 

och Harling bör man som lärare ge eleverna redskap att hantera den ökande komplexiteten 

(Rudhe:2009). Lindberg menar till motsats vad Reichenberg och Harling har kommit fram till, att 

lärare istället upptar två tredjedelar av talutrymmet i traditionella lärarstyrda lektioner (Lindberg 

2005:77).  

Oavsett vad talutrymmet visar så kan det sägas att läraren har en dominerande roll i klassrummet 

(Lindberg 2005: 76ff.). Läraren är den som fördelar talutrymmet, vilket kan leda till en viss 

snedfördelning av talutrymmet (Lindberg 2005: 77). Läraren har rätt att initiera samtal, avbryta samtal 

och utse talare (Lindberg 2005:82).  

Man kan identifiera tre former av respons som lärare ofta ger på elevers svar. Responsen kan vara 

neutral, den kan då bestå av ett okej från läraren, vilket kan vara mångtydigt. En respons kan också 

vara positiv, exempelvis ett bra. En negativ respons från läraren kan vara ett nej, fel svar. En lärare 

bör se upp med att ge alltför positiv respons, det kan gynna relationen till eleven, men på sikt vara 

negativt ur ett inlärningsperspektiv (Jensen 2012:133–135).  

Många elever har svårigheter att ta för sig av talutrymmet (Lindberg 2005:79). Dessa svårigheter 

kan kopplas till faktorer, som att läraren inte lyssnar klart på eleven, utan avbryter dennes respons. Ett 

vanligt mönster i interaktionen är att läraren ger eleverna en till tre sekunder i betänketid för att svara 

på en fråga (Jensen 2012:167). Ett flertal studier visar att det istället behövs tre till fyra sekunder i 

betänketid, för att kunna tänka färdigt och producera ett rimligt svar (Jensen 2012:167).  

2.4 Monologiskt och dialogiskt klassrum 
Man skiljer ofta mellan ett monologiskt och ett dialogiskt interaktionsmönster. Inom det monologiska 

klassrummet är det ofta frågor som kräver ett förutbestämt svar som står i centrum. Denna interaktion 

uppmuntrar färdiga och snabba svar. Här lämnas sparsamt med utrymme till reflektion och eftertanke. 

Ytterligare ett kännetecken kan vara minimala repliker, syftande på elevernas respons, det vill säga 

svaren är begränsade till enstaka ord och fraser (Lindberg 2005:80).  

Utmärkande för det dialogiska klassrummet är att läraren inte ensamt styr samtalet. Istället 

uppmuntras läraren till att undvika frågor med ett givet svar och få eleverna till att tänka självständigt 
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(Lindberg 2005: 84). Det dialogiska klassrummet bygger på diskussion och omvandling av förståelse 

hos eleverna. Elevernas tidigare erfarenheter och tolkningar ingår även i detta sammanhang (Igland & 

Dysthe 2003:109). Detta kan jämföras med det monologiska klassrummet som har sin grund i 

lärarstyrda samtal, där det ofta handlar om att överföra kunskap, från lärare till elev. Lärare och bok 

blir således auktoriteter vilket bidrar till att eleverna i detta sammanhang blir exkluderade (Igland & 

Dysthe 2003:109).  

2.5 Frågor och svar i klassrummet 
Ett av de viktigaste verktygen för att få istånd en fungerande kommunikation är att ställa frågor 

(Hilmarsson 2003:162). Frågemönstret hos de frågor som ställs av elever och lärare i en dialog, kan se 

olika ut på grund av att de ofta har olika syften. Elevers frågor har ofta som syfte att inbjuda till 

diskussion, eller att pröva sina tankar. Syftet med lärarens frågor är ofta att bedöma kunskap 

(Lindberg 2005:44). 

 Lindberg skiljer mellan frågor vars syfte är att fråga efter information, öppna frågor och frågor 

vars syfte är att testa kunskaper, slutna frågor (Lindberg 2005:86). Syftet med att ställa öppna frågor 

är oftast att få den andre talaren att öppna sig och berätta om det som exempelvis läraren är 

intresserad av (Hilmarsson 2003:160). Öppna frågor kan sägas vara mer kognitivt krävande än slutna 

frågor och de kan också relateras till längre tankeverksamhet innan svaret levereras (Jensen 

2012:165). I slutna frågor reproducerar ofta eleven kunskap, medan i öppna frågor får eleven 

möjlighet till att själv producera ett svar (Lindberg 2005:86).  

Forskning visar att lärare inte är medvetna om hur många frågor samt vilka sorts frågor de faktiskt 

ställer under ett lektionspass. De reflekterar möjligtvis inte hur många frågor som de själva svarar på 

och hur mycket betänketid som de ger eleverna att producera svar på frågor (Jensen 2012:171).  

Linell och Gustavsson föredrar initiativ och responsmodellen, där respons hör samman med ett 

initiativ, exempelvis en fråga, som pekar framåt, medan responsen pekar bakåt (Linell & Gustavsson 

1987:15). Linell och Gustavsson definierar en fråga som en uppmaning till verbal respons på ett 

särskilt innehåll (Linell & Gustavsson 1987:31). Att fråga och svara är att fördela makten i ett samtal, 

när man frågar är man i dominerande position. När man svarar på en fråga är man i en underordnad 

position (Linell & Gustavsson 1987:41). Författarna skiljer mellan offensiva frågor, när man begär 

information, och defensiva frågetyper, när man vill att den andre i samtalet ska ta över (Linell & 

Gustavsson 1987:41). Initiativ och respons kan även relateras till frågor och svar, där man försöker 

påverka någon annan eller låter någon annan påverka en själv (Linell & Gustavsson 1987:41). 

Linell och Gustavsson tar upp olika sorters frågor: öppen fråga, fokuserad fråga, neutral ja- och 

nej- fråga, styrande ja- och nej- fråga, ingen explicit uppmaning till svar, uppskjutande fråga och 

retorisk fråga (Linell & Gustavsson1987:38ff.). I det följande kommer jag att gå igenom de olika 

typerna med exempel som är tagna ur Linell och Gustavsson (1987:36–40). 
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Öppen fråga kännetecknas vid en uppmaning att berätta och den har inte något givet 

svarsalternativ. Den förväntade responsen är minst en mening. Denna fråga inleds ofta med frågeord 

som: vad, varför, hur: 

Exempel 1. Öppen fråga 

Berätta vad som hände i Mjölby på kvällen. 

Varför åkte du till Mjölby? 

Fokuserad fråga innebär att den som tar initiativ efterfrågar specifik information. Denna 

frågeform, inleds ofta med ett frågeord, som var och vem. Responsen består ofta av en fras eller en 

sats.  

Exempel 2. Fokuserad fråga: 

Vem träffade du i Mjölby? 

Av en neutral ja och nej fråga, som kan sägas vara en sluten fråga, begärs ett ställningstagande till 

specifik information. Responsen på en sådan fråga förväntas vara ett ja eller nej, men här expanderar 

ofta responsen på ett naturligt sätt.  

Exempel 3. Neutral ja och nej fråga: 

Var du i Mjölby igår kväll? 

Ytterligare en frågetyp som Linell och Gustavsson tar upp är styrande ja/nej- fråga som också 

tillhör den slutna frågetypen. Här begär man ja och nej svar, utan expansion av responsen. Exemplet 

nedan visar en styrande ja/nej-fråga:  

Exempel 4. Styrande ja och nej fråga: 

 Var du i Mjölby igår, ja eller nej? 

I den styrande ja och nej frågan kan responsen endast bli ett jakande eller nekande svar. Ja och nej 

frågor kan sägas tillhöra kategorin slutna frågor (Hilmarsson 2003:123).  

En annan frågetyp är ingen explicit uppmaning till svar. Detta innebär att man inte efterfrågar ett 

svar, utan att frågan mer är ett konstaterande, ett exempel är: 
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Exempel 5. Ingen explicit uppmaning till svar: 

  Jaha, du åkte till Mjölby? 

Läraren ställer denna fråga mer som ett konstaterande och elevernas responser uteblir. 

 I uppskjutande fråga vill man gärna ha en utbyggd respons av den som svarar, det kan då innebära 

ett förtydligande eller en upprepning av ett svar. Exempel på en uppskjutande fråga kan vara, kan du 

ta om det där?  

Med en retorisk fråga menar man frågor som inte kräver ett svar, utan de liknar mer ett påstående, 

responsen blir ofta ett mm, utan vidare utveckling.  

Exempel 6. Retorisk fråga: 

(A: Vi skulle kunna fråga honom) 

B: Ja, varför inte? 

Linell och Gustavsson klassificerar också frågor utifrån vilka formegenskaper de har, de analyserar 

frågor utifrån termerna syntaktiskt, lexikaliskt, evokativa partiklar och lucklämning.  

Frågor som inleds med frågeorden, vilket, vad, varför, hur, när, kan sägas bestå av en interrogativ 

syntax och kopplas till den syntaktiska formen. Interrogativ syntax kan även innebära en konstruktion 

med omvänd ordföljd, där det finita verbet placeras först i satsen (1987: 36).  

Lexikaliskt uttryckt fråga innebär att frågan uttrycks med ett frågeverb, i första person presens: Nu 

frågar jag er om…(Linell & Gustavsson 1987:36). 

Det förekommer två sorters evokativa partiklar, frågepåhäng och adverbiella partiklar. Med 

frågepåhäng menas att man i slutet av ett yttrande lägger till, eller hur, inte sant.  

Adverbiella partiklar befinner sig i slutet av en mening, i anslutning till det finita verbet. När man 

använder en adverbiell partikel: väl, kanske, eftersöker man en antydning av tyckande av mottagaren 

(1987:36–37).  

Med lucklämning menar Linell och Gustavsson frågor som innehåller en avsiktlig lucka, där syftet 

är att mottagaren ska fylla i den tomma lucka som uppstår (1987:35). 

Exempel 7. Lucklämning: 

A: men ändå blir det att vi får 

B: ja, klä skott ja 

Det är vanligt att lärare använder denna teknik, i syfte att eleverna ska fylla i luckan som uppstår 

(Linell & Gustavsson 1987: 37).  
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2.6 Talhandling 
En talhandling kan sägas beskriva och studera vad och hur vi gör när vi kommunicerar med varandra. 

Det vill säga sociala handlingar som vi utför med hjälp av språket, exempelvis, lova något, protestera 

mot något, varna någon för något (Lindberg 2005: 10).  

Interaktivitet och kontextberoende är egenskaper som är utmärkande för talhandlingar (Saaed 

2009:231). Interaktivitet innebär att talaren är inblandad i en aktivitet med andra språkanvändare, 

Saeed (2009) ger vadslagning som ett exempel, en sådan aktivitet förutsätter att två eller fler talare är 

aktiva i dialogen. Kontextberoende talhandlingar är knutna till sociala strukturer, exempelvis när en 

domare uttalar en dom, eller när en president deklarerar ett lands självständighet, dessa talhandlingar 

kan endast utföras av en särskild person vid ett speciellt tillfälle (Saeed 2009: 232). En 

kontextberoende talhandling kan också beskrivas som en talhandling som kan uppfattas som en fråga i 

en situation och ha en annan funktion i en annan situation. En fråga kan då byta skepnad och bli en 

förtäckt uppmaning: Kan du hjälpa till här? Saeed menar att man kan koppla detta till frågor där den 

som frågar, redan vet svaret (Saaed 2009:232). Här anser jag att man kan dra en parallell till det 

monologiska klassrummet, med dess karakteristiska slutna frågor.  

3 Metod och material 
I den här uppsatsen har jag valt fallstudier som metod. Ett utmärkande drag hos fallstudier är att den 

riktas sig mot enskilda enheter som undersöks i sin naturliga omgivning (Denscombe 2009:59). Detta 

kan appliceras på min studie av klassrumsinteraktion i en SFI-klass. Målet med en fallstudie kan 

förklaras genom att undersöka en enskild enhet kunna belysa det generella. Den enskilda enhet som 

undersöks är vanligtvis något som redan existerar (Denscombe 2009:61). I denna fallstudie som står i 

centrum för uppsatsen, har jag valt observation med fasta kategorier och ljudinspelning som metod. 

Ljudinspelning valde jag för att kunna repetera, lyssna om igen och göra transkriptioner av valda delar 

av dialogerna. Transkribering har jag använt mig av för att kunna återge valda exempel på dialoger 

från det inspelade materialet. Vid transkriberingen har jag bara antecknat ord, intonation, pauser och 

eventuella betoningar har således uteslutits. Ljudinspelningarna har gjorts på en Ipad. Att det blev just 

denna klass som undersöktes i studien blev så, eftersom de vid min förfrågan, uttryckte sitt intresse. 

Innan inspelning och observation gjordes fick eleverna och läraren samtycka till att vara delaktiga i 

denna uppsats, de fick även information om syftet.  

Inspelningarna har gjorts på en klass, bestående av 29 elever, antalet varierade något vid de olika 

observationerna och inspelningstillfällena. Klassen består av elever som går på spår 3, vilket innebär 

att de har god studievana och har läst på universitet eller högskola i hemlandet. Eleverna var vid 

inspelningstillfället inskrivna på kurs C och D. Inspelningarna gjordes vid fyra tillfällen. Den 

sammanlagda inspelningstiden är två timmar och fyrtiosex minuter. De talsegment som analyserades 

koncentrerades till samtal om litterära texter, diskussioner om nyheter, samt olika ord och uttrycks 
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betydelser. I undersökningen har observationsscheman använts, för att anteckna de talhandlingar som 

läraren och eleverna gör. Vid upprättandet av observationsscheman har jag inspirerats av COLT 

(Lindberg 2005:92–93).  

Lärarens olika talhandlingar har jag sammanställt i följande kategorier: frågor, upprepning av 

fråga, neutral, positiv eller negativ respons på elevsvar, direkt uppmaning, förklaring och instruktion. 

Elevernas olika talhandlingar utgörs av kategorierna: respons på lärarens frågor, frågor, direkt 

uppmaning, upprepning av fråga, förklaring och instruktion.  

Frågetyperna och frågornas frågeform har jag delat in efter Linell och Gustavssons indelning 

(Linell & Gustavsson 1987:35ff.). För formegenskaperna hos frågor, så har jag undersökt, om de är 

syntaktiskt eller lexikalt utformade, och om de innehåller evokativa partiklar eller lucklämningar. 

Frågetyperna har jag delat in i: öppen fråga, fokuserad fråga, neutral ja- och nej- fråga, styrande ja- 

och nej fråga, ingen explicit uppmaning till svar, uppskjutande fråga och retorisk fråga.  

För att kunna besvara frågeställningen hur talutrymmet är fördelat mellan eleverna och läraren i 

undersökningen, har jag räknat antal ord och antal talhandlingar i de inspelade dialogerna. Jag har 

även undersökt hur lärarens och elevernas respons ser ut.  

En viss metodkritik kan eventuellt framföras, eftersom inspelningssituationen eventuellt kunde ha 

en hämmande effekt på vissa elever.  

Jag reserverar mig för att min undersökning inte speglar verkligheten full ut.  

3.1 Bearbetning av material och analysmetoder 
Kommunikative Orientation Of Language Teaching (COLT) kan presenteras som ett observa-

tionsschema för analys av språkundervisning (Lindberg 2005:92). Detta system har främst utvecklats 

för att påvisa skillnader mellan kommunikativ undervisning kontra formfokuserad och mer lärarstyrd 

språkundervisning. COLT-schemat utmärker sig från andra observationsscheman genom att det är 

uppbyggt utifrån forskning som har gjorts utifrån ett andraspråksperspektiv (Lindberg 2005:92). 

COLT-schemat utgörs av två delar, den första delen används för att beskriva klassrumsaktiviteter, 

vilken aktivitetstyp det rör sig om, exempelvis diskussioner, samt vilken organisation av klassen det 

handlar om, kommunikation i helklass eller i mindre grupper. 

Den andra delen av COLT-schemat används vid analys och beskrivning av aktiviteter utifrån en 

helhets eller ett diskurs perspektiv. Den andra delen utgörs ofta av ljudinspelningar och observation. I 

fokus i COLT-schemat är exempelvis lärares frågeanvändning och respons på elevsvar, man 

undersöker också elevers möjlighet till initiativ i en klassrumsdialog (Lindberg 2005:93).  

I denna uppsats är det den andra delen av COLT-schemat som står i fokus och som passar bäst för 

min undersökning. Del två av COLT-schemat består av ett flertal steg. Jag har valt några av dessa, 

utifrån vad som passar bäst in i min undersökning. Av de beskrivna stegen har jag i min studie valt att 

fördjupa mig i vilken information som efterfrågas av läraren, vilka frågetyper denne ställer, om det är 

öppna eller slutna frågor. Öppna frågor, är frågor där den som frågar inte vet svaret i förväg, 
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informationen är okänd för den som ställer frågan (Lindberg 2005:239). Vid öppna frågor frågar 

läraren efter information och svaret är inte givet, utan oförutsägbart. Vid slutna frågor är svaret redan 

känt hos läraren. De används ofta av lärare i syfte att kontrollera kunskap hos elever (Lindberg 

2005:239). En av mina frågeformuleringar gäller vilken typ av frågor läraren ställer.  

Vidare har jag valt att undersöka hur elevernas och lärarens respons ser ut. Lärarens respons har 

jag delat in i neutral, positiv och negativ form. I elevernas respons, så skiljer COLT 

observationsschema mellan ultraminimala yttranden, med detta menas yttranden som består av endast 

ett ord. Nästa steg är minimala yttranden, där yttrandet består av en mening. Det tredje steget är 

sammanhängande tal, vilket menas att yttrandet består av mer än en mening, eller två satser (Fröhlich 

2014:55ff.). Denna information ämnar jag att använda för att besvara frågan om elevers talhandlingar 

och deras respons, om de bedriver en begränsad eller utökad diskurs.  

3.2 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet anger fyra krav som måste vara uppfyllda när man gör en undersökning med 

informanter. Dessa krav är: informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, och nyttjandekraven 

(Vetenskapsrådet 1990).  

Det är en förutsättning att de informanter som är involverade i en undersökning blir informerade 

om den forskning de deltar i. Det är av stor vikt att de får ge sitt samtycke till att delta. Vidare måste 

informanterna få garantier för att deras identiteter förblir anonyma, samt få veta villkoren för 

nyttjandet av insamlat material. Jag har tagit hänsyn till och följt informations- och samtyckeskravet, 

genom att samtliga elever och lärare i min undersökning har fått information om min undersökning 

samt att de har gett klartecken till mig för att vilja delta i denna studie. För konfidentialitets och 

nyttjandekravet har jag informerat om att elever och lärare förblir anonyma i min undersökning och 

att inspelningsmaterialet kommer att raderas efter att undersökningen är gjord, samt hur nyttjandet av 

materialet kommer att förvaltas. 
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4 Resultat  
Resultatet inleds med att under rubrik 4.1 visa hur fördelningen av talutrymmet ser ut mellan läraren 

och eleverna. Andra frågeställningen besvaras under rubrik 4.2. Tredje frågeställningen besvaras 

under rubrik 4.5. Den fjärde frågeställningen återfinns under rubrik 4.4. 

4.1 Fördelning av talutrymmet 
I figur 1 nedan presenteras fördelningen av de undersökta talhandlingarna i procent mellan 
lärare och elever. 

 

68%$

32%$

Lärare$

Elev$

 

Figur 1. Fördelning av undersökta talhandlingar i procent mellan lärare och elev 

 

I figur 1, kan man se att läraren i den observerande klassen producerar 68 % av de undersökta tal-

handlingarna. Eleverna står för 32 % av talhandlingarna. Resultatet är räknat på de talhandlingar som 

har observerats under inspelningstiden på sammanlagt två timmar och fyrtiosex minuter.  

Den vanligaste talhandlingen hos läraren är att ställa frågor, cirka 80 % av frågorna produceras av 

läraren och cirka 20 % av eleverna. Elevernas vanligaste talhandling är att producera ett svar på 

lärarens frågor, det vill säga ge respons. Den talhandling som läraren använder minst är upprepning av 

fråga. Under observationen framkommer att läraren ofta använder upprepning av fråga i samband med 

att responsen uteblir. Elevernas minst förekommande talhandling är direkt uppmaning, vilket inte 

förekommer alls i den undersökta gruppen. 
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4.2 Lärarens och elevernas talhandlingar 
I tabell 1 kan man se hur talhandlingarna mellan läraren och eleverna fördelas i antal. De 

talhandlingar som undersöks är frågor, upprepning av fråga, respons, direkt uppmaning och förklaring 

och instruktion. 

 

Tabell 1. Lärarens och elevernas talhandlingar i antal  

Talhandlingar Lärare Elever 

Frågor 152 46 

Upprepning av fråga 17 7 

Respons 105 98 

Direkt uppmaning 31 0 

Förklaring/Instruktion 80 29 

Totalt  385 180 
 

Det totala antalet av lärarens samtliga talhandlingar är 385. Detta kan jämföras med elevernas 180 

talhandlingar under den undersökta tiden. 

Den vanligast förekommande talhandlingen som läraren står för är att ställa frågor och elevernas 

vanligaste talhandling är att producera respons på lärarens frågor. Av lärarens 152 frågor, responderar 

eleverna på 98. I tabell 1 kan man också se att läraren står för 31 direkta uppmaningar, denna kategori 

räknas in i de talhandlingar som inte kräver en respons. Eleverna producerar 46 frågor till läraren och 

till andra elever i klassen. Under observationen framkom att några av de elevproducerade frågorna var 

riktade till någon annan elev. 30 frågor ställs till läraren och 16 frågor till övriga elever i klassen. När 

läraren ställde en öppen fråga så svarade en elev på denna fråga och fick då en motfråga av en annan 

elev. Nedan presenteras exempel från inspelningen där det diskuteras ordföljden i olika länder: 

Exempel 8. Öppen fråga:  

Lärare:  hur är ordföljden i ditt språk? 

Elev 1:  vi behöver inte subjekt i en mening 

Elev 2:  kan du förklara, ge ett exempel från ditt språk?  

I exempel 8 kan man se att läraren ställer en öppen fråga som elev 1 svarar på. Elev 2 ställer en 

motfråga till elev 1 för vidare förklaring och exempel.  
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Den talhandling som är minst frekvent hos läraren är upprepning av fråga. Det totala talutrymmet 

består mestadels av att läraren ställer frågor som eleverna svarar på. Eleverna ger 29 förklaringar eller 

instruktioner, medan läraren ger 80 förklaringar och instruktioner. Elevernas förklaringar och 

instruktioner är upprepande gånger riktade till någon annan elev som inte har förstått lärarens fråga. 

Exempel från inspelningen där en elev förklarar grammatik för en annan elev:  

Exempel 9. Förklaring av grammatik från elev till elev 

Elev 1:  vad betyder långt och lång?  

Elev 2:  samma, lång är adjektiv och långt är adverb.  

Elev 1:  tack 

I exempel 9 får en elev förklaring av grammatik från en annan elev i klassen. Här kan man koppla in 

begreppet stöttning, som innebär att hjälp eller stöd ges från en person som kommit längre i sin 

språkliga utveckling och därmed är mer språkligt kompetent (Gibbons:2004:29ff).  

 

I nedanstående figur redovisas hur talhandlingarna fördelades mellan läraren och eleverna i procent  

 

Figur 3. Lärarens och elevers talhandlingar fördelat i procent 

Läraren står sammanlagt för 68 % av det totala antalet talhandlingarna i procent. Detta jäm-

fört med eleverna som står för 32 % av det totala antalet talhandlingar.  
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Man kan se att läraren producerar 77 % frågor, jämfört med eleverna som står för 23 % av 

frågeutrymmet. Detta motsvarar 0,9-1,0 frågor i minuten för läraren. Eleverna frågar 0,3 frågor per 

minut. En klar majoritet av frågorna är öppna frågor, det vill säga frågor läraren inte vet svaret på. 

Vidare kan man se att se att läraren står för den större delen antal upprepningar av fråga det vill 

säga 71 % kontra eleverna som utgör 29 % av alla upprepningar. Vid observationen framkom det att 

läraren ofta använde upprepning av fråga när elevresponsen uteblev. Nedan redovisas exempel från 

inspelningen där begreppet modig diskuteras. 

    Exempel 10. Uttryck diskuteras: 

    Lärare:  när är du modig? 

    Elev 1:  när träffar gammal person, måste hjälpa, då modig 

    Lärare:   om du hjälper någon, då kan du säga att du är hjälpsam 

    Elev 2:   brandman modig 

    Lärare:   ja så kan du säga 

 

I exempel 10 kan man se att läraren föreslår ett annat uttryck än det som diskuteras från början. Elev 2 

ger ett annat exempel där läraren är positiv i sin respons.  

För responsen så kan man se att det är en jämnare fördelning. Här kan man säga att läraren och 

eleverna nästintill delar lika på antal responser. Det vill säga 52 % (lärare), 48 % (elever). Direkta 

uppmaningar görs endast av läraren. De uppmaningar som observerades från läraren var ofta, räck 

upp handen om ni vill svara, tyst, sätt er ner, titta i lexikon. 

 Läraren står för 73 % av alla förklaringar samt instruktioner och eleverna står för resterande 27 %. 

Elevernas förklaring och instruktion består av att instruera eller förklara för någon annan elev. 

Exempel hämtat från studien där ordet hypokondri diskuteras. En elev kommentar en annan elevs 

uttal: 

Exempel 11. Elevkommentar 

 Elev 1:  hypkondi  

 Elev 2:  nej, det heter hypokondri 

 Elev 2:  gör så här, (visar med ansiktet).  

I exempel 11 ger elev 2 negativ respons på uttalet hos elev 1. Elev 2 försöker visa med ansiktet och 

artikulera hur man ska uttala ordet hypokondri.  
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4.3 Fördelning av antal ord 
I figur 2 nedan, kan man se den totala fördelningen av antal ord mellan läraren och elever. Det är bara 

interaktionen mellan lärare och elever som redovisas i figuren nedan.  

Det vill säga interaktion mellan elever redovisas ej. 

60%$

40%$
Lärare$

Elev$

 
 
Figur 2. Fördelning av antal ord mellan lärare och elever 

I figur 2 kan man se att läraren står för 60 % av orden i klassrumsdialogen. Eleverna står för 

40 % av orden. Detta motsvarar cirka 20 ord i minuten för läraren. Eleverna står för cirka 12 

ord per minut.  
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4.4 Lärarens och elevernas responser 
I tabell 1 anges lärarens och elevernas talhandlingar. En av talhandlingarna som närmare undersöktes 

var responser hos läraren och eleverna. Nedanstående figurer behandlar dessa parametrar. Jag har valt 

att undersöka vilken form av respons som läraren gör. Lärarens respons har jag delat in i positiv (bra), 

negativ (fel svar) och neutral (okej) form.  

För elevernas respons har jag valt att utgå ifrån COLT-observationsschema och se ifall elevernas 

responser är ultramininala (ett ord), minimala (en mening) eller expanderade (mer än en mening).  

 

40%$

51%$

9%$

Posi,v$

Neutral$

Nega,v$

36%$

35%$

29%$ Ultraminimal$

Minimal$

Expanderad$

 

Figur 3 visar lärarens respons.       Figur 4 visar elevernas responser. 

 

I figur 3 kan man se att 51 % av lärarens respons består av neutral art. Under observationen kunde 

man se att denna responsform ofta var ett okej. Ett okej som lärarrespons kan vara mångtydigt för 

eleverna. 40 % av lärarens responser är positiva, ofta bestående av ett bra eller mycket bra. Bara 9 % 

av lärarens responser är negativa, och då består de ofta av ett nej, inte rätt svar. Exempel på hur en 

elev reagerar på lärarens positiva respons:  

Exempel 12. Reaktion på lärarrespons: 

Lärare:  bra jobbat, det var ett bra provresultat  

Elev:   nä inte bra, tre fel  

Lärare:  jo det var bra 

I exempel 12 reagerar eleven negativt på lärarens positiva respons. Lärare bör se upp med alltför 

positiv respons, det kan på sikt vara negativt ur ett inlärningsperspektiv (Jensen 2012:133–135). 

Av elevernas responser så överväger de ultraminimala yttrandena med 36 %. Även fast läraren 

ställer öppna frågor så består responsen oftast av ett ord det vill säga ett ja och nej svar. 35 % är 
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minimala yttranden, det vill säga att de består av en mening eller en sats. Exempel på ett minimalt 

yttrande från inspelningen där det diskuteras en litterär text:  

Exempel 13. Minimalt yttrande: 

Lärare:   vad får vi veta om personerna?  

Elever:   de i Stockholm 

Lärare:   okej, kan du berätta mer om personerna? 

 

I exempel 13 ser man att läraren ställer en öppen fråga men att elevens respons är minimal, det vill 

säga en mening. Läraren ställer en följdfråga i syfte att få mer information. 

De expanderade yttrandena uppgår till 29 %. Expanderade yttranden innehåller sammanhängande 

tal på minst två satser, eller meningar. Exempel från inspelningen på ett expanderat yttrande:  

Exempel 14. Expanderat yttrande: 

Lärare:  vad tycker du om texten? 

Elev:   jag tycker text är bra, spännande läsa om personer, jag känner igen  

Lärare:  hur menar du?  

 

I exempel 14 är elevens respons på lärarens öppna fråga expanderad, det vill säga den innehåller minst 

två meningar. Läraren följer även upp svaret och ställer en följdfråga till eleven.  

Under observationen framkom att läraren ofta var otålig vid inväntandet av elevernas respons. 

Läraren repeterade ofta frågan om responsen uteblev. Vid upprepade tillfällen avbröt läraren elevens 

respons.  

Bland de expanderade responserna som eleverna producerar innehåller ett flertal av de 

expanderade responserna flertalet meningar. Detta skapar förutsättningar för nya initiativ till en 

fortsättning på dialogen. 

 Ett exempel på en expanderad respons från en elev, där ordet konflikt diskuteras.  

Exempel 15. Expanderat yttrande: 

Elev:   vi har små fest, vi lyssnar lite musik. 

Lärare:  hemma hos dig? 

Elev:   ja, jag bor i lägenhet 
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Lärare:  vad säger grannarna, då?  

Elev:   ofta knacka på mitt dörr 

Lärare:  jaha, det kan ju bli en konflikt 

 Elev:    jag har bara gamla granne, de inte höra så bra, de inte bråkar mig  

Lärare:  mm, konflikt betyder bråk, det kanske kan bli en konflikt? 

I exempel 15 diskuteras ordet konflikt. Frågan är om eleven förstår innebörden av ordet konflikt. När 

läraren frågar vad grannarna säger om elevens fester, så svarar eleven att de ofta knackar på dörren. 

Detta verkar läraren uppfatta som något negativt. Möjligtvis menar eleven detta som något positivt, 

eleven säger även att grannarna inte bråkar. Elevens påpekande antyder också att grannarna skulle bli 

mindre störda av musiken på grund av att de är äldre, vilket inte är relevant, då ålder inte hör ihop 

med måttet på störningsgraden.  

4.5 Lärarens frågetyper och frågornas form 
Nedan redovisas de frågetyper som läraren producerar. Jag har utgått från Linell och Gustavssons 

kategorier, där ingår neutral och styrande ja- och nej-fråga till de slutna frågorna (Linell & 

Gustavsson 1987:35ff.). Dessa två kategorier i tabell 2, har räknats samman för att på så sätt få fram 

antalet slutna frågor i min studie.  

Tabell 2. Lärarens frågetyper  

Lärarens frågetyper  

Öppen fråga  76 

Fokuserad fråga 23 

Neutral Ja/Nej 21 

Styrande Ja/Nej 11 

Ingen explicit uppmaning till svar 7 

Uppskjutande fråga  10 

Retorisk fråga 4 

Totalt 152 
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Bland lärarens frågetyper dominerar de öppna frågorna. De öppna frågorna som läraren i studien 

använde sig av var de som började med, vad, hur, varför. De slutna frågorna, neutral och styrande ja- 

och nej- fråga, uppgår sammanlagt till 32 i antal. Den frågetyp som är minst frekvent är den retoriska 

frågetypen. 

De öppna frågor som läraren ställer inleds ofta med vad, hur, varför. 

Exempel på en öppen fråga med utbyggd respons från inspelningen: 

Exempel 16. Öppen fråga med utbyggd respons: 

Lärare:  vad betyder uttrycket, att unna sig något? 

Elev:   det betyder jag unnar sig. 

Lärare:  sig? kan du förklara mer? 

Elev:   jag ska köpa något, choklad.  

Lärare:  till vem ska du köpa choklad? 

Elev:    till mig själv 

 Lärare :  ja har du jag som pronomen ska du säga mig 

I exempel 16 diskuteras uttrycket att unna sig något. Här kan man se att läraren reagerar på den 

grammatiska formen. Läraren ställer då följdfrågor till eleven för att få fram den korrekta 

grammatiska formen på pronomenet. 

Trots att läraren ställer flest öppna frågor till eleverna så märks inte detta i elevernas respons. Mest 

frekvent är den ultraminimala responsen, det vill säga yttranden som består av endast ett ord. Därefter 

kommer den minimala responsen med detta menas yttranden som består av en mening. Minst frekvent 

är den expanderade responsen, vilket betyder att yttrandet består av mer än en mening eller två satser.  

Exempel 17. Expanderad elevrespons: 

Lärare:  kan ni säga en mening med uttrycket gå rakt på sak?  

Elev:   får jag låna hundra kronor? 

Lärare:  bra! ja då går du rakt på sak, mer?  

Elev:   får vi fem minuters paus?  

Lärare:  nu gick du rakt på sak! bra! 
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I exempel 17 diskuteras uttrycket gå rakt på sak. Här kan man se att eleven har förstått innebörden av 

uttrycket och visar detta i responsen. Elevresponsen blir därmed expanderad.  

I tabellen nedan redovisas vilken form lärarens frågor har. 

Tabell 3. Frågornas form presenteras i tabell 3 

Frågornas form (lärarens frågor)  

Syntaktisk form  119 

Lexikalisk form 3 

Evokativa partiklar 15 

Lucklämning 15 

Totalt 152 
 

I tabell 3 kan man se att det är den syntaktiska frågeformen som är mest frekvent förekommande. Den 

syntaktiska frågeformen kännetecknas av att den inleds med ett frågeord, exempelvis: vad, vem, vilka 

eller har en omvänd ordföljd med det finita verbet på första plats.  

Den frågeform som är minst förekommande är den lexikala frågeformen. Lexikal frågeform 

innebär att den som frågar använder ett frågeverb, exempelvis: Nu frågar jag dig om, jag skulle vilja 

fråga dig om. Läraren i denna studie använder sig av både evokativa partiklar och lucklämningar i lika 

hög utsträckning. 

Exempel 18. Lucklämning: 

Lärare:  idag är det den …. Mars (viftar med handen) 

Elev:   tredje  

Lärare: japp  

Ett exempel på evokativ partikel: 

Exempel 19. Evokativ partikel 

Lärare:  nu tar vi rast, eller hur? 

Elev:   ja nu! 

I exempel 19 använder läraren en evokativ partikel i form av ett frågepåhäng som eller hur i slutet av 

yttrandet. 
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4.6 Sammanfattning av resultat  
Resultatet visar att läraren i studien upptar cirka två tredjedelar av det totala talutrymmet. 

Den vanligaste talhandlingen hos läraren är att ställa frågor och elevernas vanligaste talhand-

ling är att svara på lärarens frågor. De talhandlingar som är minst frekventa är upprepning av 

fråga hos läraren och direkt uppmaning hos eleverna. 

De frågetyper som läraren använder är öppen fråga, fokuserad fråga, neutral ja- och nej- fråga, 

styrande ja- och nej-fråga, ingen explicit uppmaning till svar, uppskjutande fråga och retorisk fråga. 

Av lärarens frågor är öppna frågor dominerande. Den minst frekventa frågetypen är retorisk fråga.  

Den frågeform som används mest hos läraren är den syntaktiska formen, det vill säga fråge-

ordsfrågor eller frågor med omvänd ordföljd med finita verbet först. De andra kategorierna är 

lexikalisk frågeform, evokativa partiklar och lucklämningar. Lexikalisk frågetyp är minst frekvent och 

evokativa partiklar och lucklämningar delar lika på utrymmet.  

I resultatet kan man se att de ultraminimala responserna överväger hos eleverna trots att läraren 

ställer övervägande öppna frågor. Lärarens respons är mestadels neutral.  

5 Diskussion 
Svaret på min första frågeställning visar att läraren i studien upptar cirka två tredjedelar av 

talutrymmet. Detta resultat stämmer med vad Lindberg säger angående talutrymmet i lärarstyrda 

lektioner (Lindberg 2005:77). Reichenberg och Harling har funnit ett annat resultat och de hänvisar 

till en undersökning gjord 2003, där elever och lärare delade lika på talutrymmet (Rudhe 2009). De 

nämner också att lärarna bör ge redskap till eleverna för att kunna hantera den ökande komplexiteten 

(Rudhe 2009). Exempel på användbara redskap skulle kunna vara att känna till hur man kan initiera 

och avsluta ett samtal, men även att kunna använda uttryck för att byta ämne eller ändra samtalets 

inriktning. 

Nedanstående berör min andra frågeställning. Lärarens vanligaste talhandling var att ställa frågor, 

cirka åttio procent av det totala talutrymmet upptas av lärarfrågor och elevernas var att svara på 

lärarens frågor.  

Jensen hänvisar till studier som gjorts angående frågeanvändningen hos elever (Jensen 2012:160). 

Där har man kommit fram till liknande resultat. Läraren i min studie ställer 152 frågor, eleverna 

producerar svar på 98 av dessa. Det uppstår därmed ett glapp mellan frågornas antal och elevernas 

responser. En förklaring till detta kan vara att läraren ställer cirka 30 direkta uppmaningar, vilket inte 

kräver någon respons i gensvar. Eleverna står för 46 frågor totalt, vilket överrensstämmer med 

tidigare studier om att lärare ställer många frågor och elever få frågor (Jensen 2012:161).  

Forskning inom kommunikation visar att lärare ofta inte är medvetna om hur många frågor de 

egentligen ställer (Jensen 2012:171). Att ställa många frågor kan dock vara positivt anser jag, 

eftersom elevernas chanser till kommunikation kan öka.  



  

 

24 
 

I frågeställningen om elevernas respons har jag funnit ett intressant resultat som är att elevernas 

responser i denna studie mest består av ultraminimala yttranden, detta trots att läraren ställer flest 

öppna frågor. De elevresponser som är expanderade i denna studie, består ofta av flera meningar, 

vilket kan gynna en fortsatt kommunikation, vilket läraren i studien inte riktigt tar vara på, anser jag. I 

observationen framkom att läraren ofta avbröt ett elevsvar, för att skynda vidare i undervisningen. 

Detta kan vara en förklaring till att eleverna producerar mest ultraminimala och minimala yttranden. 

I min undersökning har jag haft stor nytta av COLT-observationschema särskilt vid under-

sökningen av elevernas och lärarens responser. 

För min tredje frågeställning kan man se att de öppna frågorna dominerar i antal, följt av slutna 

frågor. De övriga frågetyper som förekom var fokuserad fråga, ingen explicit uppmaning till svar och 

uppskjutande och retoriska frågor.  

I min undersökning har jag haft stor nytta av COLT–observationschema särskilt vid under-

sökningen av elevernas och lärarens responser. 

I lärarens respons, kan man se att ungefär hälften bestod av neutral respons i form av ett okej, 

vilket är ett mångtydigt ord. Jag drar här en parallell till vad Harling och Reichenberg nämner om 

interaktionen i klassrummet, att den har blivit alltmer komplicerad, och svår att tyda för eleverna 

(Rudhe:2009). För att undvika att interaktionen blir för komplicerad tänker jag att man som lärare bör 

undvika mångtydiga ord. Dessa kan vara svårtolkade för eleverna, exempelvis att inte bara säga ett 

okej, utan att utveckla responsen, så att eleverna lättare kan avkoda den.  

Ett annat intressant resultat är att eleverna i studien producerar 29 förklaringar till andra elever i 

klassen. Här drar jag en parallell till den sociokulturella teorin angående begreppet stöttning. Den 

undersökta gruppen är blandad med elever som går kurs C- och kurs D- inom SFI. Det märktes under 

observationen att de elever som var starkare muntligt ofta gick in och stöttade eller hjälpte någon 

annan som var svagare muntligt sett. Gibbons nämner att stöttning kan vara i både enskild och 

kollektiv form och stödet kan vara i form av dialog med personer som har kommit längre i sin 

språkliga utveckling och därmed är mer språkligt kompetenta (Gibbons 2006:29ff.).  

Resultatet visar att klassrummet i den här studien har drag av både monologiskt och dialogisk 

karaktär. Den öppna frågetypen överväger likt i det dialogiska klassrummet (Igland & Dysthe 

2003:109). I resultatet kan man också se att elevernas responser är ultraminimala och minimala, vilket 

påminner om det monologiska klassrummet.  
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6 Slutsatser 
För att känna sig delaktig i en daglig social interaktion är en viktig förutsättning att kunna delta i 

samtal. I ett andraspråksklassrum kan dialogen bli en viktig komponent i att skapa förståelse för 

varandras olikheter.  

Det sammanvägda resultatet av min studie leder fram till tankar om hur man eventuellt kan ändra 

talutrymmesfördelningen i klassrummet. En början kan vara att aktivt tänka på vilka frågetyper man 

som lärare ställer.  

Om man som läraren i min studie ställer många öppna frågor gäller det att vara medveten om olika 

faktorer som exempelvis att låta eleverna få tid till att svara och inte avbryta elevers responser, utan 

att istället ta till vara responserna så att de har möjlighet att bli expanderade.  

Det kan också vara av vikt att som lärare undvika komplicerade och mångtydiga responser, att inte 

bara säga okej som respons, utan att vidareutveckla svaret så att det underlättar för eleverna att avkoda 

och förstå lärarresponsen.  

Det kan också vara viktigt att tänka på hur talutrymmet fördelas mellan lärare och elever, om man 

vill att talutrymmet ska vara mer jämnt fördelat mellan elever och lärare än denna studie visar. 

Läraren i min studie står för två tredjedelar av det totala talutrymmet, vilket kan ge konsekvensen 

att många elever inte alls får komma till tals. Ett sätt att undvika detta kan vara att som lärare 

reflektera över hur många elever som har kommit till tals under ett lektionspass. 

Av min studie drar jag slutsatsen att ett aktivt förhållningssätt till sin egen och elevernas muntliga 

produktion kan leda fram till en mer jämlik interaktion allmänt i andraspråksundervisningen. Först när 

man som lärare har fått insikt kan man vara med och förändra framtidens interaktion.  

För framtida forskning vore det relevant att undersöka hur talutrymmet, talhandlingar och 

talinitiativ fördelas mellan en C- och en D- klass, eftersom klassen i min studie består av både C- och 

D-elever. Det vore även intressant att undersöka hur interaktionen kan se ut när eleverna arbetar i 

mindre grupper, istället för som i denna studie i helklasskommunikation. Fler fallstudier skulle 

behövas för att utveckla andraspråksundervisningen. 
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Bilaga 1 
Observationsschema lärarens talhandlingar  

Lärarens talhandlingar     

Observatörens namn:_______________________________________________________________ 

Datum tid:________________________________________________________________________ 

Plats:____________________________________________________________________________ 

Närvarande personer:_______________________________________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talhandling	   	  

Frågetyp	   	  

Frågeform	   	  

Respons	   	  

Övrigt	   	  
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Bilaga 2  
Observationsschema elevernas talhandlingar  

Elevernas talhandlingar     

Observatörens namn:_______________________________________________________________ 

Datum tid:________________________________________________________________________ 

Plats:____________________________________________________________________________ 

Närvarande personer:_______________________________________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talhandling	   	   	  

Frågor	   	  

Respons	   	  

Övrigt	   	  


