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En studie av hur talutrymmet fördelas mellan nyanlända elever och 

lärare samt andraspråkselever och lärare 

Sandra Tyglare 

Sammanfattning 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur den lärarstyrda klassrumsinteraktionen 

kan te sig i olika undervisningsgrupper med svenska som andraspråk då kommunikation är en 

förutsättning för att människan ska lära och utvecklas. Det mer specifika syftet med den här studien är 

att undersöka hur responsstyrning tar sig i uttryck i undervisningen av svenska som andraspråk i en 

introduktionsgrupp för nyanlända elever med elever i årskurs 6, där syftet med undervisningen är att få 

eleverna att börja tala, respektive en sva-grupp. För att besvara mitt syfte har jag formulerat följande 

fyra frågeställningar: Vilka typer av talhandlingar använder lärarna sig av i dialog med 

andraspråkselever samt nyanlända elever? Vilka typer av frågor använder läraren sig av? Vilket 

talutrymme ges eleverna att svara på lärarens frågor? Hur tar eleverna tillvara på det talutrymme som 

de får? Den huvudsakliga metoden i detta arbete är fallstudie, där jag har observerat och audioinspelat 

en sva-grupp och en introduktionsgrupp. Med hjälp av grova transkriptioner fick jag fram följande 

resultat där lärarna använde sig av talhandlingarna frågor, upprepning av elevs kommentar, förklaring/ 

instruktion/vägledning, kritik, beröm/uppmuntran, direkt uppmaning, bekräftelse och berättelse/läser. 

Kategorierna frågor och förklaring/instruktion/vägledning förekom flest gånger och kategorin kritik 

förekom minst antal gånger. Den frågeform som lärarna använde sig mest av, 83 % i 

introduktionsgruppen respektive 71 % i sva-gruppen, var syntaktisk form, där frågorna antingen 

inleddes med ett frågeord (vad, vem, vilka, hur etc.) eller hade omvänd ordföljd med det finita verbet 

först. De andra formerna som förekom, dock i något mindre skala, var evokativa partiklar, evokativ 

prosodi, lucklämning samt ingen explicit uppmaning till svar. Den frågetyp i responsstyrningen som 

dominerade i de båda observerade grupperna var den neutrala (positiva) ja/nej-frågan ca 30 respektive 

41 procent av frågorna. De övriga frågorna som förekom i båda grupperna var öppen fråga, fokuserad 

fråga, styrande ja/nej-fråga, alternativ fråga, retorisk fråga, ingen explicit uppmaning till svar samt 

uppskjutande fråga. Eleverna i de observerade grupperna stod för ca 40 % av talhandlingarna och ca 

20 % av antalet ord och lärarna för ca 60 % av talhandlingarna och ca 80 % av antalet ord. Eleverna i 

båda grupperna tog tillvara på det talutrymme som lärarna inbjöd till, i sva-gruppen oftast med hela 

minimalt adekvata meningar och i introduktionsgruppen oftast med enstaka minimalt adekvata ord. 

Nyckelord 

Sociokulturell teori, talhandlingar, responsstyrning, nyanlända elever, svenska som andraspråk  
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Inledning 

Kommunikativa processer är en förutsättning för att människan ska lära och utvecklas utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv (Dysthe, 2003:48). Dysthe menar här att genom att lyssna, samtala, härma 

och samverka med andra tar barnet del av färdigheter och kunskaper från sin tidigaste barndom och lär 

sig vad i den omgivande kulturen som är intressant och värdefullt. Den sociokulturella synen på 

lärande är att lärandet är situerat, distribuerat, medierat, i grunden socialt, deltagande i en 

praxisgemenskap samt att språket är grundläggande i lärprocesserna (Dysthe, 2003:42). Varje språklig 

framställning ger uttryck för förhållningssätt och värderingar och placerar oss i en kulturell och 

historisk tradition (Dysthe, 2003:47). Det gav mig inspiration till att undersöka hur kommunikationen 

såg ut i klassrum med undervisning i svenska som andraspråk. Jag ville ta reda på vilka talhandlingar 

som förekom i klassrummen, hur läraren styr elevernas svar med sina frågor, även kallat 

responsstyrning, och hur talutrymmet fördelade sig mellan eleverna och läraren. Talhandlingarna, bl.a. 

frågor, beröm, instruktioner etc, är intressanta i denna studie eftersom jag på så sätt kan få fram hur 

stor del av lärarens talutrymme som utgörs av frågor, då frågorna är responsstyrningen. Med 

responsstyrningen menas hur mycket olika frågetyper kräver av en minimal adekvat respons och i 

mina undersökningar som redovisas i föreliggande uppsats har jag som mål att få reda på hur just 

responsstyrningen ser ut i andraspråksmiljöer. Forskning om responsstyrning och talhandlingar i 

svenska som andraspråksundervisning (sva-undervisning) är inte särskilt omfattande och därför var det 

intressant för mig att undersöka hur responsstyrningen ser ut i en introduktionsgrupp och i en svenska 

som andraspråksgrupp (sva-grupp).  

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur den lärarstyrda klassrumsinteraktionen 

kan te sig i olika undervisningsgrupper med svenska som andraspråk då kommunikation är en 

förutsättning för att människan ska lära och utvecklas. Det mer specifika syftet med den här studien är 

att undersöka hur responsstyrning tar sig i uttryck i undervisningen av svenska som andraspråkselever 

i en introduktionsgrupp för nyanlända elever med elever i årskurs 6, där syftet med undervisningen är 

att få eleverna att börja tala, respektive en sva-grupp. 

 

För att försöka besvara mitt syfte har jag formulerat följande frågeställningar: 

1. Vilka typer av talhandlingar använder lärarna sig av i dialog med andraspråkselever samt 

nyanlända elever? 

2. Vilka typer av frågor använder läraren sig av? 

3. Vilket talutrymme ges eleverna att svara på lärarens frågor? 

4. Hur tar eleverna tillvara på det talutrymme som de får? 
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Bakgrund 

Forskningsunderlag om responsstyrning och talhandlingar i sva-undervisning samt undervisning i en 

introduktionsgrupp är inte särskilt omfattande. Det finns dock forskning som behandlar 

responsstyrning och talhandlingar samt sva-undervisning var för sig, vilket redovisas i det här avsnittet 

under rubrikerna Teoretiska utgångspunkter samt Forskningsbakgrund. I dessa två avsnitt kommer 

den allmänna dialogiciteten, Cummins modeller, talhandlingar och responsstyrning att behandlas. 

Dessa hänger ihop då alla utgår från en syn på språket som ett i grunden socialt fenomen och betonar 

samtalets eller dialogens och språkets roll för såväl människans utveckling som inlärning. De 

övergripande begreppen som är relevanta för denna studie presenteras och förklaras kort under första 

underrubriken i detta avsnitt. Därefter följer Skolans styrdokument och Allmänt om nyanlända elever. 

Avslutningsvis i detta avsnitt kommer en kort beskrivning av de grupper som deltagit i denna studie. 

Viktiga begrepp för studien 

Här nedan följer korta förklaringar på de begrepp som är återkommande i föreliggande uppsats. 

Begreppen responsstyrning, talhandling samt dialog kommer att förklaras djupare under teoretiska 

utgångspunkter. 

Sva-grupp används i denna studie som benämning på en grupp där elever med svenska som 

andraspråk går. Den här gruppen har svenska som andraspråk under skoltid då de behöver extra tid till 

att utveckla det svenska språket. 

Svenska som andraspråk innebär att svenska lärs in först efter att ett annat språk har blivit etablerat 

(Viberg, 1987, refererat i Engström & Lindqvist, 2005:3). 

Introduktionsgruppen består av nyanlända elever som träffas sex timmar i veckan under skoltid. Dessa 

elever kan tillhöra gruppen i ca 6 månader och utöver gruppen är eleverna integrerade i vanliga klasser 

från början. 

För att en elev ska räknas som nyanländ ska tre kriterier uppfyllas: att eleven anlände till Sverige vid 

eller under sin skolstart (grundskola, gymnasium); att eleven har ett annat språk som modersmål; samt 

att eleven inte behärskar det svenska språket och behöver extra stöd (Bunar, 2010:14). 

Responsstyrning innebär hur mycket olika frågetyper kräver av en minimal adekvat respons (Linell & 

Gustavsson, 1987:37). 

En talhandling är en social handling som vi utför med hjälp av språket för att exempelvis varna, hota, 

protestera etc. (Lindberg, 2005:240). 

Dialog i den här uppsatsen innebär ett muntligt samtal ansikte mot ansikte mellan en eller flera elever 

och lärare (Dysthe, 1996:62). 

Skolans styrdokument 

I Lgr11 under ”övergripande mål och riktlinjer” kan utläsas att ”skolan ska ansvara för att varje elev 

efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och 

nyanserat sätt” (Lgr2011:13). I kursplanen för svenska som andraspråk kan utläsas att ”undervisningen 
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ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa 

för tidiga krav på språklig korrekthet” (Lgr2011: 239). I kursplanen för svenska som andraspråk står 

även att eleverna ska ”ges förutsättning att utveckla sin förmåga att formulera sig i tal” samt ”att 

utveckla sin förmåga att välja och använda språkliga strategier” (Lgr2011: 239-240).  Hur 

responsstyrningen ser ut i klassrummet kan vara avgörande för om eleverna når de mål som de enligt 

skolans styrdokument ska nå då det är i responsstyrningen som förutsättningar för lärande skapas. 

Allmänt om nyanlända elever 

De nyanlända eleverna kommer till Sverige i olika åldrar och har olika erfarenheter. Detta är det enda 

som de nyanlända eleverna har gemensamt. I övrigt utgör de en heterogen grupp. Sjöqvist (2011:66) 

framför att nyanlända elever redan har kunskaper och erfarenheter som de införskaffat på ett annat 

språk, vilket innebär att de kan ha mycket att säga men att det svenska språket bara räcker till för att 

uttrycka saker på ett konkret plan. Dessa elever menar hon på måste utveckla ett överlevnadsspråk 

som står för den första nivån i utvecklingen av ett andraspråk. Med hjälp av kamrater, lärare och 

litteratur kan man i princip förstå allt och göra sig förstådd, menar Sjöqvist (2011:66). Enligt 

Skolinspektionens rapport (Skolinspektionen, 2009:6-7) får nyanlända elever inte den utbildning de 

har rätt till. Där framgår även att de nyanlända eleverna upplever att de inte blir visade respekt och 

hänsyn för sina olika bakgrunder. Andra punkter som tas upp i rapporten är att undervisning i 

avskildhet motverkar integration, kunskap om nyanlända elever saknas på skolorna och det är enskilda 

lärare, så kallade eldsjälar, som tar ansvar för de nyanlända eleverna och inte rektorerna. Här framgår 

även att skolorna måste ge studiehandledning på modersmålet, vilket de nyanlända inte får i den 

utsträckning de behöver, och att det är nödvändigt att ta reda på elevernas bakgrund eftersom 

nyanlända elever utgör en otroligt heterogen grupp. Bunar (2010:44) tar upp ett exempel på en 

nyanländ elev som uttrycker att lärarna var mycket strängare mot dem med svenska som andraspråk än 

mot elever med svenska som modersmål. 

Teoretiska utgångspunkter 

I det här avsnittet följer beskrivningar av sociokulturell teori, dialogism, Cummins modeller, 

talhandlingar och responsstyrning. Alla dessa hänger ihop på så sätt att de alla utgår från en syn på 

språket som ett i grunden socialt fenomen och betonar samtalets eller dialogens och språkets roll för 

såväl människans utveckling som inlärning. 

Sociokulturell teori 

Interaktion och samarbete betraktas som helt avgörande för lärande i ett sociokulturellt perspektiv 

(Dysthe, 2003:41), vilket utgör en grund för syftet i den här studien. Sociokulturella perspektiv bygger 

på en konstruktivistisk syn på lärande där största vikten ligger vid att kunskap konstrueras genom 

samarbete i en kontext och inte primärt genom individuella processer. Den sociokulturella synen på 

lärande är att lärandet är situerat, i grunden socialt, distribuerat, medierat, innebär deltagande i en 

praxisgemenskap och att språket är grundläggande i lärprocesserna (Dysthe, 2003:42). Varje språklig 

framställning ger uttryck för förhållningssätt och värderingar och placerar oss i en kulturell och 

historisk tradition (Dysthe, 2003:47).  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är kommunikativa processer förutsättningar för människans 

lärande och utveckling. Det är genom att lyssna, samtala, härma och samverka med andra som barnet 
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får del av kunskaper och färdigheter ända från sin tidigaste barndom och lär sig vad som är intressant 

och värdefullt i kulturen (Dysthe, 2003:48).  

Wesslén (2011:18) skriver att både Vygotskij och Bakhtin har bidragit till de sociokulturella teorierna. 

Kunskaper och förståelse konstrueras av individen i en dialog, menar författaren. Vygotskij bidrog 

med sin syn på hur undervisning, lärande och utveckling relaterar till varandra medan Bakhtin bidrog 

med sin medvetenhet om språket, tanken och mänskliga relationer. I Vygotskij-traditionen är ett av 

kärnbegreppen den närmaste utvecklingszonen (Løkensgard Hoel, 2003:288). Begreppets 

grundläggande teoretiska tes är samspelet mellan utveckling och social omgivning. 

Inlärningspotentialen ligger i den nära utvecklingszonen. Här ligger funktioner, färdigheter och 

processer som eleverna ännu inte behärskar men som de har möjlighet att tillägna sig med hjälp av 

andra personer eller kulturella hjälpmedel som språk, symboler och förebilder. Den närmaste 

utvecklingszonen blir en mötesplats för individens tänkande och de sociokulturella omgivningar hon 

lever i. 

Dialogism 

Dialogism har inspirerats av Bakhtins tankar om dialogens betydelse (Dysthe, 1996:61). Grunden till 

Bakhtins dialogism är att hans syn på vad det innebär att vara människa ligger nära dialogbegreppet 

(Dysthe, 1996:63). Med dialogbegreppet menar Dysthe att en människa definieras genom sitt 

förhållande till andra och använder språket för att kommunicera och befinna sig i en dialog. Igland och 

Dysthe (2003:97) använder sig av Bakhtins beskrivning av begreppet dialog, vilket finns i tre nivåer. I 

en överordnad nivå beskrivs hela människans existens som en dialog, där jaget i hela livet är i dialog 

med andra röster (Igland & Dysthe, 2003:97, 1996:63). Bakhtins dialoguppfattning (1984, refererat i 

Igland & Dysthe, 2003:97) hänger samman med en bestämd syn på vad det innebär att vara människa 

och att vara innebär att kommunicera. Det som nu på senare tid benämns som dialogicitet används om 

språkbruk i allmänhet och är genomgående i alla yttranden, menar Igland och Dysthe (2003:97). 

Denna dialogicitet innebär inte bara verbal kommunikation utan även andra uttrycksformer. Bakhtin 

framhäver enligt Igland och Dysthe (2003:98) att dialog är något eftersträvansvärt i alla sammanhang. 

En dialogisk uppfattning av språk och kommunikation är att ordet inte tillhör någon enskild person 

utan yttrandet blir en mötesplats för samspel och konfrontation mellan talande personligheter med 

olika värderingar då ordet har burit med sig olika röster från tidigare brukare (Igland & Dysthe, 

2003:99). En dialog förutsätter meningsskapande och förståelse och det är ”relationer som ger 

förutsättningar för förståelsen av vilken betydelse våra yttranden bär med sig och vad som krävs för att 

skapa mening och förståelse som kan leda till nytt lärande” (Igland & Dysthe, 2003:100). Enligt 

Igland och Dysthe (2003:101) är den dialogiska interaktionen mellan yttrande och förståelse den 

grundläggande komponenten i all kommunikation. Det dialogiska klassrummet bygger på diskussion, 

omvandling av förståelse, dialogism, som att kunskap skapas i interaktion mellan olika röster, och att 

den lärandes tolkningar och personliga erfarenheter inkluderas i undervisningen (Igland & Dysthe, 

2003:109). Till skillnad från det dialogiska klassrummet, innebär det monologiska klassrummet 

lärarstyrda samtal med överföring av kunskap från lärare till elev där kunskap är något givet och lärare 

och bok är auktoriteter (Igland & Dysthe, 2003:109). Igland och Dysthe (2003:111) menar att det finns 

ett etiskt ansvar att föra fram dialogen.  

Dialogen är alltså en grundläggande kvalitet i allt mänskligt samspel, men den är också ett mål vi 

måste eftersträva i de många olika samspelssituationer där vi möter andra människor, t.ex. i 

klassrummet (Dysthe, 1996:64).  

Enligt Dysthe (1996:65) hävdar Bakhtin att mening är något som uppstår i dialogen och i samspelet 

mellan den som pratar och den som är mottagare och att grunden till mening ligger i det sociala. Hon 
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skriver att förståelsen alltid är beroende av att mottagaren aktivt går budskapet till mötes genom en 

eller annan form av reaktion. Det är i detta möte eller samspel som mening och förståelse uppstår. 

Dysthes (1996:221) huvudargument för det dialogiska klassrummet ligger i språkets centrala betydelse 

i inlärningsprocessen. För det första finns där en nära koppling mellan språk och tänkande, och för det 

andra är språket en skapande kraft i relation till andra människor. 

Cummins modeller 

I ett mer  specifikt sva-perspektiv omhuldar man, liksom i allmän dialogicitet, de sociokulturella 

perspektiven men flyttar oss närmare ett klassrum. Cummins (2001, refererat i Axelsson, 2004: 510) 

modell ”beskriver hur det i interaktionen mellan lärare och elev behöver ges tillfälle till både ett starkt 

kognitivt engagemang och bejakande av elevens personliga identitet”. Han menar att ju mer eleven lär 

sig, desto mer ökar engagemanget för studierna eftersom den studiemässiga självbilden då stärks. Ett 

samspel mellan lärare och elev i inlärningsprocessen ger goda möjligheter att hantera för 

kunskapsutvecklingen meningsfulla och viktiga språk och begrepp. Det ger även möjligheter att 

använda sina språk på ett effektivt sätt och att fördjupa medvetenheten om hur deras språk fungerar. 

Enligt Axelsson (2004:511) kan förstaspråket användas i undervisningen i särskilda aktiviteter där de 

elever som har samma förstaspråk kan hjälpa varandra i par eller grupper där elevernas språknivå i 

andraspråket är olika. På så sätt kan de som kommit längre i sin andraspråksutveckling vara ett stöd 

för de andra. Axelsson (2004:511) lägger fram att det kan reducera graden av språk- och kulturchock 

samt stärka elevens självkänsla och identitet om elevernas förstaspråk i skolarbetet inkluderas. 

Talhandlingar 

Ett sätt att beskriva och studera vad vi gör när vi samtalar med varandra är i termer av talhandlingar. 

Talhandlingar betonar språkets roll i kommunikationen av sociala handlingar så som förfrågningar, 

påståenden, begäran etc., men även konventionella verbala handlingar såsom utförande ceremonier av 

dop, äktenskap etc. (Saeed, 1995:223). Vi måste lära oss de användningsområden där yttranden är 

konventionella i det nya språksamhället och hur dessa användningar signaleras, om vi ska kunna 

använda språket i verkliga livet (Saeed, 1995:203). På liknande sätt, som åhörare, är en del av att 

förstå innebörden av ett yttrande att veta om vi blivit ställda en fråga, blivit uppmanad att göra något 

etc. För att sammanfatta dessa funktioner använder Saeed termen ”speech act” eller talhandling. 

Lindberg (2005:240) definierar ordet talhandling som en social handling som vi utför med hjälp av 

språket för att exempelvis varna, hota, protestera etc. Talhandlingar har två viktiga egenskaper, 

interaktivitet och kontextberoende (Saeed, 1997:204). Interaktivitet är en viktig egenskap där de 

kommunikativa funktionerna involverar talaren i samordnade verksamheter med andra 

språkanvändare. Kontextberoende har två aspekter (Saeed, 1997:205). Den första aspekten är att 

många talhandlingar är beroende av att sociala konventioner stöttar dem. Ett exempel på en sådan 

talhandling är när en präst säger Härmed förklarar jag er man och hustru. Denna typ av talhandling 

kan endast utföras av en relevant person vid rätt situation. Den andra aspekten av kontextberoende är 

det lokala sammanhanget av talhandlingen. Ett yttrande kan signalera en talhandling i en situation och 

en annan i andra situationer. Ett och samma yttrande kan gå från att vara en fråga i en situation och en 

begäran i en annan, då frågaren redan vet svaret. Ett exempel är Kan du hjälpa till?
1
 vilket kan vara 

både en fråga då frågaren inte vet svaret och en begäran då frågaren begär den tillfrågade att hjälpa till. 

Den andra aspekten av kontextberoende är mest relevant för den här uppsatsen och för att besvara min 

andra frågeställning.  

                                                   
1 Exemplet är taget från det egna framtagna materialet från introduktionsgruppen. 
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Responsstyrning  

Respons på en direkt fråga eller en begäran framfört på annat sätt kan snävas in för att handla om 

responsstyrning. Enligt Linell och Gustavsson (1987:37), som skriver i en dialogisk Bakhtinsk 

tradition, kan ett sätt att precisera responsstyrning vara att en klassifikation av frågor utgår från hur 

mycket olika frågetyper kräver av en minimal adekvat respons. Författarna skriver att en respons 

föregås av ett initiativ där initiativet, i detta fall i form av någon typ av fråga, pekar framåt och 

responsen, svaret, pekar bakåt (Linell & Gustavsson, 1987:15). Enligt Linell och Gustavsson 

(1987:41) är att fråga ett sätt att (försöka) dominera samtidigt som de som bara svarar underordnar sig 

den som frågar. Författarna menar att man kan använda frågor offensivt, begära att den andre ger 

information, eller defensivt, ber att den andre tar över. Frågor och svar på frågor innebär försök till att 

påverka andras inlägg samt låta sig bli påverkad av andras inlägg, vilket kan jämföras med Linell och 

Gustavssons (1987:41) begrepp initiativ och respons. Linell och Gustavsson (1987:31) menar att en 

fråga är en uppmaning till någon form av verbal respons på ett mer eller mindre specifikt innehåll, 

men responsen kan även vara en oartikulerad reaktion (se även Dysthe (1996:66)). Detta innebär alltså 

att alla frågor inte kräver en verbal respons. Ett exempel på en fråga som inte kräver verbal respons är 

Kan du stänga fönstret?. Linell och Gustavsson (1987:31) ordnar olika frågetyper efter tilltagande 

grad av responsstyrning där de minst responsstyrande typerna kräver det största omfånget hos de 

minimalt adekvata responserna. De olika frågetyper som författarna (1987: 37-40, 55) tar upp är: 

öppen fråga; fokuserad fråga; neutral (positiv) ja/nej-fråga; styrande ja/nej-fråga; ingen explicit 

uppmaning till svar; uppskjutande fråga samt retorisk fråga. En öppen fråga innebär en uppmaning att 

berätta eller en begäran om allmän information som kräver minst en mening som respons. En 

fokuserad fråga innebär en begäran om specifik information eller precisering där svaret kan ges i en 

konstituent, det vill säga en fras eller en sats, t.ex. Ja, jag kommer som svar på fråga Kommer du 

imorgon?. Neutral (positiv) ja/nej-fråga innebär en begäran om ställningstaganden till specifik 

information eller spörsmål där responsen förväntas vara ja eller nej men att responsen ofta expanderar 

naturligt. Med styrande ja/nej-fråga menar Linell och Gustavsson (1987:38) antingen tvingande ja/nej-

fråga, där det ställs en begäran om entydigt ställningstagande till specifik information, eller en ja/nej-

fråga med klar svarsinvit, där det ställs en begäran om bekräftelse på specifik information. Hilmarsson 

(2003:122) kallar även ja/nej-frågor slutna frågor. Hilmarsson (2003:123) menar att det finns en 

nackdel med slutna frågor vilket är att man bara får information om exakt det man frågar samt att 

ansvaret att föra samtalet vidare ligger hos den som frågar. Han menar att det leder till att den du talar 

med passiviseras. Fördelen med slutna frågor, anser han, är att de gör det möjligt att avsluta teman 

eller själva samtalet. Ett exempel på en sluten fråga kan vara Är ni färdiga?
2
. Med ’ingen explicit 

uppmaning till svar’ menas att yttrandet är en deklarativ form utan frågeindikator (Linell & 

Gustavsson, 1987:39). I exemplet nedan är rad 3 ’ingen explicit uppmaning till svar’ då lärarens 

yttrande är en bekräftelse på elevens yttrande. 

Exempel 13 

1. L:  och jag var vuxen när jag lärde mig simma för jag är rädd för vatten. Jag är vattenrädd. 

2. E1:  jag också 

3. L:  du är också vattenrädd. 

 

Uppskjutande fråga innebär att initiativtagaren begär kompletterande information från den som har 

gett respons, t.ex. att initiativtagaren frågar Vad menar du? när svaret på en tidigare fråga inte är 

                                                   
2 Exemplet är taget från sva-gruppen i det egna materialet. 

3 Exemplet är taget från introduktionsgruppen i det egna materialet. 
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förstått. En retorisk fråga kan formuleras negativt trots att ett föregående förslag är positivt; kan 

prefigeras med ja samt kan följas upp med enbart ett mm (Linell & Gustavsson 1987:40). Rad 2 i 

exemplet nedan är en retorisk fråga. 

Exempel 24 

1. Vi skulle kunna fråga Johan om han vill ta en dubbeltimme. 

2. Ja, varför inte! 
3. Mm. 

 

Linell och Gustavsson (1987:36-37) klassificerar frågor utifrån formegenskaper och analyserar frågor i 

termer av fem olika frågetyper vilka är syntaktisk form, lexikaliskt uttryck, evokativ (framkallande) 

prosodi, evokativa partiklar och lucklämning. Gustavsson (1988:223-224) nämner frågeordsfrågor 

som en typ av fråga där frågeorden vilket, vad, varför, var, hur och när ingår. Dessa frågeordsfrågor 

ingår i formegenskapen syntaktisk form dit även konstruktion med omvänd ordföljd och det finita 

verbet först tillhör (Linell & Gustavsson 1987:36). Författarna definierar ett lexikaliskt uttryck som en 

fråga som uttrycks genom ett frågeverb, exempelvis Nu frågar jag dig om… eller Jag vill fråga dig 

om… Evokativ prosodi är responsbefrämjande där ett vanligt inslag är en frågeintonation i slutet. Det 

finns två typer av evokativa partiklar: frågepåhäng och adverbiella partiklar. Frågepåhänget finns i 

slutet av yttrandeenheter och med frågeformen eller hur eller inte sant. Adverbiella partiklar vädjar till 

medhåll eller att den andre ska antyda vad han tycker, exempelvis väl, kanske, möjligen etc. Med 

lucklämning menar Linell och Gustavsson (1987:34, 37) yttranden som är avsiktligt avbrutna i syfte 

att någon annan ska fylla i med ett eller flera ord.  

Sammanfattningsvis används de olika frågetyperna som nämnts ovan under rubriken responsstyrning 

som kategorier i detta arbete för att besvara min andra frågeställning.  

Forskningsbakgrund 

Inom den sociokulturella traditionen är man alltså överens om att dialog/samtal är grunden för 

utveckling och lärande och detta återspeglas också i styrdokumenten där samtalets roll betonas. I detta 

avsnitt presenteras nu forskning som handlar om talutrymmet i klassrummet, särskilt i 

andraspråkssammanhang, och andraspråksforskning. 

Talutrymme i klassrummet 

Flertalet författare har i sina studier kommit fram till att flickor tar och får mindre talutrymme än 

pojkar. Enligt Lindberg (2005:77) upptar läraren ca 2/3 av talutrymmet under vanliga traditionella 

lärarstyrda lektioner och i många undersökningar visas att fördelningen av talutrymmet mellan 

eleverna är mycket ojämn under dessa lektioner. Lindberg framför tre grundläggande kategorier för att 

beskriva drag i klassrumsinteraktionen: initiativ (I), respons (R) och uppföljning (U). Författaren 

menar att eftersom det oftast är läraren som både initierar och följer upp går det två lärardrag på varje 

elevdrag, som oftast är responsen.  

Engström och Lindqvist har (2005) gjort en studie på hur talutrymmet fördelas mellan nyanlända 

flickor, pojkar och även lärare där de som metod har använt sig av observationer med 

audioinspelningar. De som ingick i studien var en elevgrupp på sex elever som kommit till Sverige 

från afrikanska eller asiatiska länder, tre pojkar och tre flickor, i årskurs 8 som observerades vid 15 

tillfällen på 40 min vardera. Det resultat som redovisas bygger på en analys av 10 segment på 5 

                                                   
4 Exemplet är taget från Linell och Gustavsson (1987:40) 
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minuter vardera där talutrymmet räknas i antalet ord. Det resultat som de kom fram till var att läraren i 

snitt pratade 80 % av talutrymmet. Resultatet visade även att pojkarna tog ca 9 gånger större 

talutrymme än flickorna på vilka talhandlingar som förekom när läraren talade och eleverna talade. De 

talhandlingar som var mest frekventa i lärarens talutrymme var frågor och därefter upprepningar av det 

eleverna hade sagt. Hos eleverna var svar på frågor den mest frekventa talhandlingen (2005:13-16).  

Andraspråksforskning 

Sjöqvist (2011:63) skriver att det är ett mödosamt arbete att lära sig ett andraspråk, vilket delvis beror 

på att inlärningsgångarna skiljer sig åt. Inlärningsgångarna innebär att lära sig ett andraspråk där bas 

och utbyggnad utvecklas parallellt. Basen, som är på ca 8.000- 10.000 ord, innebär det som du i ett 

modersmål lär dig innan du börjar i skolan vid sex års ålder. Utbyggnaden innebär det som du sedan 

lär dig under och efter skoltiden. Det är vanligt att det kan ta uppåt 8 år att nå infödd nivå i skolans 

läsämnen (Sjöqvist 2011:66). Axelsson (2001, refererat i Axelsson, 2004:504–505) för fram att i en 

granskning av internationell forskning, där fokus ligger på minoritetsspråkselevers skolframgång i 

olika samhällen, framstår flera områden och faktorer som särskilt centrala för minoritetselevers 

skolframgång. Bland dessa områden och faktorer ingår skolans organisation, pedagogiken som bedrivs 

av skolan samt skolans kontakt med föräldrar eller målsmän. Axelsson (2004:505), som refererat till 

ett flertal författare, bl.a. Cummins (1994), har skrivit att det är viktigt att de elever med ett 

förstaspråk, som är starkare än andraspråket och som är annat än majoritetsspråket, får möjlighet att 

fortsätta att utveckla tänkande och lärande på förstaspråket eftersom man förstår och lär sig bäst på det 

starkaste språket. Axelsson (2004) skriver också att andraspråket måste utvecklas så snart som möjligt 

för att tänkande och lärande ska fungera även på det språket. Enligt henne saknas kunskapen, 

förmågan eller viljan att implementera styrdokumenten som är till för att ge det individuella barnet 

möjlighet till slutlig skolframgång. Enligt Cummins (1986, 1996, refererat av Axelsson, 2004: 508) 

blir eleven stärkt eller försvagad genom interaktionen mellan lärare och elev och Cummins menar att 

det ligger ett stort ansvar på läraren att stärka eleven. Thomas och Collier (1997: 35-36) menar att 

andraspråkselevers utveckling av tänkande och lärande går långsammare om de anländer till ett nytt 

land när de är äldre om de endast har sin undervisning på andraspråket, vilket innebär att de sällan 

kommer ifatt sina förstaspråkskamrater. Detta ligger i linje med det Axelsson (2004) skriver. 

 

Gibbons (2006:61) menar att det i allmänhet är lättare för andraspråkselever att själva få sätta igång ett 

samtal än att bli styrda, då eleven går in i samtalet på sina egna villkor. I samtalet stöttar den mer 

erfarna eller kompetenta deltagaren, en lärare eller möjligen en elev som har mer erfarenhet, för att 

andraspråkseleven ska klara av en språkligt krävande uppgift (Gibbons, 2006:61; Lindberg 2005:41). 

Detta kan uppmuntra samt väcka intresse och motivation för uppgiften (Lindberg, 2005:42). Gibbons 

(2006:63) menar att det först och främst är viktigt att hitta en balans mellan rena kontrollfrågor och 

sådana frågor som ger eleverna mer utrymme att själva bestämma svarets innehåll och för det andra är 

det viktigt att sakta ner samtalet, vilket inte innebär att tala långsammare utan att sakta ner tempot i 

samtalet. Eleverna ska hinna få tänka igenom vad de säger och hur de säger det. Detta kan göras 

genom att förlänga den tid du ger eleverna att svara samt genom att låta samtalet pågå längre innan 

man sammanfattar eller förtydligar vad som sagts. När läraren använder sig av uttryck som kan du 

upprepa det där? eller vad menar du? saktas tempot ner genom att eleverna ges en möjlighet att 

formulera sig tydligare (Gibbons, 2006:64). Författaren menar även att det är viktigt att visa att man 

vill förstå eleven genom att lyssna till det eleven säger. ”Hur övningarna läggs upp, hur grupparbete 

organiseras och hur läraren bemöter eleverna har betydelse för hur effektivt det muntliga utbytet i 
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klassrummet påskyndar den språkliga utvecklingen” (Gibbons, 2006:65). Lyssnandet är nyckeln till 

språkutvecklingen, i synnerhet för andraspråkselever (Gibbons, 2006:141). Stöttning innebär ett 

tillfälligt stöd som successivt dras tillbaka då eleven klarar av mer och mer på egen hand och med 

hjälp av denna stöttning kan barnet använda språket på allt högre nivåer av kontroll och medvetenhet 

(Lindberg, 2005:41).  

Arbete med nyanlända och andraspråkselever i 
skolan 

 Grupperna som är utvalda att delta i den här uppsatsen finns på en skola som ligger i en liten 

mellansvensk kommun.  Kommunen tar emot ca 30 till Sverige nyanlända elever årligen. I kommunen 

tillämpas en organisationsmodell som kallas direktintegrering med stöd, där stödet ser olika ut i olika 

åldrar. Kommunen har en introduktionsgrupp som tar emot nyanlända elever i årskurserna 6-9 som 

utöver introduktionsgruppen även är integrerade i andra klasser i vissa ämnen. Dessa elever kommer 

från olika skolor och samlas på en skola belägen i kommunens centrum för att gå i 

introduktionsgruppen vid två tillfällen i veckan på tre timmar vardera. Introduktionsgruppen är enbart 

till för att få de nyanlända eleverna att börja prata på svenska. Andraspråkseleverna på skolan går i 

svenska som andraspråksgrupper en timme i veckan och där följs läroplanen i svenska som 

andraspråk. 

Material och metod 

För att försöka besvara mitt syfte och mina frågeställningar har jag valt en fallstudie som den 

huvudsakliga metoden eftersom den studie jag gör handlar om responsstyrningen i klassrummet på en 

skola. En fallstudie är enligt Stensmo (2002:68) en naturalistisk undersökning, vilket innebär att den 

studerar den utvalda företeelsen på plats i sitt naturliga sammanhang och är kontextuell. I fallstudien 

har observationer, med hjälp av fasta kategorier, av en introduktionsgrupp och en sva-grupp gjorts vid 

två tillfällen i sva-gruppen och tre tillfällen i introduktionsgruppen. Med hjälp av ett 

observationsschema med fasta kategorier har jag försökt att besvara min första frågeställning om vilka 

talhandlingar som förekommer i klassrummet. För att jag skulle få ut material som är meningsfullt och 

möjligt att analysera har det i observationsschemat, som Johansson & Svedner (2010:54) 

rekommendrar, även funnits utrymme för övriga anteckningar som kunde vara till hjälp för att kunna 

besvara mina 3 sista frågor. Dessa frågor är andra frågan om typer av frågor, tredje frågan angående 

talutrymmet som eleverna ges under lektionen samt min fjärde frågeställning angående hur eleverna 

tar till vara på det utrymme som de får. Den senare delen av observationsschemat blev som en löpande 

observation vilket innebär att den som observerar ska försöka skriva ner så mycket som möjligt av det 

som den ska undersöka (Johansson & Svedner, 2010:54). För att det skulle vara möjligt att gå tillbaka 

för att återigen lyssna på det jag valt att observera och kunna besvara mina tre sista frågeställningar har 

jag gjort audioinspelningar av observationerna. Jag har gjort en grov transkribering av det inspelade 

materialet. Med grov transkribering menar jag att bara orden i sig antecknades och intonation, 

betoningar och pauser har uteslutits. 
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Genomförande 

Kontakt med lärarna gjordes via en kontaktperson samt med ett besök på skolan där de utvalda 

grupperna befann sig, då tillfällen för observationer bokades. Ett missivbrev, där syftet med 

undersökningen och villkoren för deltagande förklarades, skickades till barnens 

föräldrar/vårdnadshavare i två sva-grupper och i introduktionsgruppen. Modersmålslärarna 

kontaktades även då eleverna i introduktionsgruppen inte hade förstått brevet.  Observationen i den 

ena sva-gruppen utfördes som planerat, medan läraren i den andra sva-gruppen blev sjukskriven. Det 

blev därför ett bortfall av informanter.  Observationerna som utfördes i den kvarvarande sva-gruppen 

pågick i en timme respektive 50 min och i introduktionsgruppen i ca 40 min vardera. Av det inspelade 

materialet blev det ytterligare bortfall av sådant som inte gick att urskilja. Den sammanlagda tiden för 

de utvalda talsegmenten i introduktionsgruppen var ca 1 h 22 min och i sva-gruppen ca 1 h 19 min. 

Därifrån valdes sedan segment ut för att transkriberas. Det som uteslöts i transkriptionerna var det som 

inte innebar interaktion mellan lärare och elev samt det som var svårt att urskilja. Sva-gruppen 

ändrades i form av antal elever vilket innebar att det enbart i introduktionsgruppen var samma elever 

vid alla tre tillfällen. Observationerna som spelades in transkriberades sedan och färgkodades för att få 

svar på frågeställningarna.  

Urval och bortfall 

Jag hade från början valt att undersöka tre lärare, som arbetar med elever med svenska som andraspråk 

och nyanlända elever, men på grund av att en lärare blev sjukskriven fick jag ett bortfall på en sva-

grupp med tre andraspråkselever. Möjlighet att endast observera två lärare och deras grupper kvarstod. 

Dessa lärare finns på samma skola i en liten mellansvensk kommun. Eftersom de nyanlända som finns 

i introduktionsgruppen sträcker sig från årskurs 6 till årskurs 9 valde jag att använda mig av sva-

grupper där årskurs 6 ingår då det är den åldern som är relevant för min utbildning. Jag har valt att 

göra min studie på en enda skola där jag jämför de olika grupperna. Sva-gruppen bestod vid första 

observationen av sju elever sammanlagt, sex flickor och en pojke. Vid andra tillfället var det endast tre 

elever i sva-gruppen, en pojke och två flickor. Vid mina observationer bestod introduktionsgruppen av 

tre elever, två pojkar och en flicka samt en annan observatör. Min studie hade två typer av bortfall. Det 

första var bortfall av informanter som tidigare nämnts och det andra bortfallet bestod av material som 

inte kunde analyseras då det inte kunde urskiljas eller då eleverna talade sitt modersmål. Tal på 

modersmålet uteslöts ur min analys, eftersom interaktionen mellan eleverna inte stod i fokus i denna 

studie. 

Etiska principer 

Enligt de forskningsetiska principerna finns det fyra krav som måste uppfyllas vid forskning och 

undersökningar där informanter ingår (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa krav är informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekraven och innebär att informanterna måste bli 

informerade om den forskning som de ingår i, att den som forskar måste ha deras samtycke för att få 

ha med informanterna i forskningen, garantera informanterna anonymitet samt informera om vilka 

som kommer att nyttja det material som insamlas. Informationskravet och samtyckeskravet har jag 

tagit hänsyn till vid utformandet av det missivbrev som de deltagande eller deras målsmän har fått 

skriva under. Konfidentialitetskravet tar jag hänsyn till då jag har gjort deltagarna anonyma där jag 

benämner eleverna elev 1, elev 2 etcetera så att de inte går att räkna ut vilka som är vilka och inte 
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heller deras bakgrund. Nyttjandekravet har jag tagit hänsyn till då de deltagande informerats om och 

godkänt att jag och min handledare är de enda som har tillgång till materialet och vi  materialet 

förstörs när forskningen är avslutad. Läraren i varje grupp har också gett sitt tillstånd för att jag ska få 

observera och göra audioinspelningar i deras grupp. 

Bearbetning av material och analysmetoder 

Jag har använt mig av två olika observationsscheman, ett för att anteckna vilka talhandlingar läraren 

använde samt ett för att anteckna vilka talhandlingar eleverna använde. Observationerna, som har 

audioinspelats, har jag gjort grova transkriptioner av och utifrån det som går att urskilja, där elev och 

lärare interagerar, valdes talsegmenten ut. Den sammanlagda tiden för de utvalda talsegmenten i 

introduktionsgruppen var ca 1 h 22 min och i sva-gruppen ca 1 h 19 min. Dessa talsegment ingår i en 

analys av samtal för att studera talet i interaktion mellan lärare och elever. I centrum för intresset i den 

här uppsatsen står vad flera specifika talsegment åstadkommer i interaktionen mellan lärare och elev 

(ett centrum för samtalsanalys enligt Kvale 2009:239). Jag analyserar dock bara innehållet och formen 

i turerna som yttras och turernas sekventiella ordning i förhållande till varandra, till skillnad från 

samtalsanalysen som närstuderar även hur orden sägs (Kvale, 2009:239). En fullskalig samtalsanalys 

hade krävt en mer omfattande studie, och denna avgränsade analys ansågs kunna besvara mina 

forskningsfrågor. Transkriptionerna har färgkodats för att enklare kunna urskilja de olika 

talhandlingarna, formegenskaperna hos frågor samt frågetyperna. Lärarens olika talhandlingar 

sammanställs i tabeller och figurer i följande kategorier:  

 frågor 

 upprepning av elevs kommentar 

 förklaring/instruktion/vägledning 

 direkt uppmaning 

 kritik 

 beröm/uppmuntran  

 bekräftelse 

Elevens olika talhandlingar har även sammanställts i tabeller och figurer men i andra kategorier:  

 svar på lärares frågor 

 kommentarer till lärare och elever 

 frågor till läraren 

Svar på lärarens frågor valde jag som kategori eftersom en av mina frågeställningar var hur eleverna 

tar till vara på det talutrymme som de får av läraren. Jag har även analyserat vilken typ av svar som 

eleverna producerar, det vill säga om svaret är en minimal adekvat respons eller en expanderad 

respons. Kommentarer till lärare och elev är en samling av alla olika talhandlingar och syftar till att få 

reda på hur mycket av talutrymmet som eleverna själva tar initiativ till. 

Formegenskaperna hos frågor delas in i kategorierna: 

 syntaktisk form 

 lexikalisk form 
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 evokativ prosodi 

 evokativa partiklar 

 lucklämning 

 ingen explicit uppmaning till svar 

Frågetyperna delas in i kategorierna: 

 öppen fråga 

 fokuserad fråga 

 neutral ja/nej-fråga 

 styrande ja/nej-fråga 

 alternativ fråga 

 retorisk fråga 

 uppskjutande fråga  

 ingen explicit uppmaning till respons  

Ingen explicit uppmaning till respons uppkommer som både formegenskap hos fråga och som 

frågetyp. Detta för att just den kategorin inte har några formella egenskaper som identifierar den men 

som ändå i interaktionen fungerar som, uppfattas av de samtalande som, en fråga eftersom den 

besvaras. Jag har även beräknat talutrymmet i antalet ord som eleverna respektive lärarna står för. 

Detta för att lättare kunna jämföra med andra studier. 

Resultat 

Resultatdelen inleds med att visa hur fördelningen av talutrymmet såg ut mellan lärare och elev i de 

olika grupperna. Första frågeställningen besvaras sedan under rubriken Lärarnas talhandlingar, andra 

och tredje frågeställningen besvaras under rubriken Lärarnas frågeanvändning och den sista 

frågeställningen besvaras under rubriken Elevernas talutrymme. 

Fördelning av talutrymmet 

Fördelningen av antalet talhandlingar mellan elever och lärare sammanställs i figur 1 i procent. 
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 Figur 1. Fördelningen av talhandlingar mellan lärare och elev i procent. 

Figur 1 visar att eleverna i de båda observerade grupperna stod för ca 40 % (39 respektive 37 %) av 

antalet talhandlingarna och lärarna för ca 60 % (61 respektive 63 %) av talhandlingarna. Fördelningen 

är beräknad på antalet talhandlingar som förekom i de utvalda segmenten. I introduktionsgruppen 

består dock de flesta av elevernas talhandlingar av enstaka ord, som i sammanhanget fungerade som 

minimala adekvata responser. I sva-gruppen bestod talhandlingarna av längre meningar, där svar på 

lärarens frågor liksom i introduktionsgruppen var minimalt adekvata. Det som inte räknats in i 

fördelningen av talhandlingarna är när eleverna talade på sina modersmål, vilket var vanligt 

förkommande bland pojkarna i introduktionsgruppen. Tal på modersmål förekom inte i sva-gruppen. I 

båda grupperna var svar till lärare den vanligaste kategorin och frågor till läraren var den kategori som 

förekom minst. I sva-gruppen stod kategorin frågor till läraren för 13 % av elevernas talhandlingar 

medan samma kategori i introduktionsgruppen låg på 7 %. Kommentarerna till elev eller lärare låg på 

43 % i sva-gruppen och 30 % i introduktionsgruppen. Fördelningen på antalet ord presenteras i figur 2. 
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Figur 2. Fördelning av ord mellan lärare och elev i procent. 

 

Ur figur 2 framkommer att båda lärarna står för över 80 % av antalet ord, vilket innebär att eleverna i 

båda grupperna står för mindre än en femtedel av antalet ord.  

Lärarnas talhandlingar  

De talhandlingar som har observerats, kategoriserades i tabellen nedan i kategorierna frågor, 

upprepning av elevs kommentar, förklaring/instruktion/vägledning, kritik, beröm/uppmuntran, direkt 

uppmaning, bekräftelse och berättelse/läser.  
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Tabell 1. Jämförelse av lärarnas talhandlingar i antal 

Talhandling/grupp (totalt antal) Introduktionsgruppen (657) Sva-gruppen (964) 

Frågor 278 217 

Upprepning av elevs kommentar 70 40 

Förklaring/instruktion/vägledning 162 260 

Kritik 1 7 

Beröm/uppmuntran 44 24 

Direkt uppmaning 27 16 

Bekräftelse 70 120 

Berättelse/läser 3 8 

 

Det som står inom parentes efter varje grupp är det sammanlagda antalet talhandlingar som förekom i 

undervisningen. De talhandlingar som förekom mest i båda grupperna var kategorierna frågor och 

förklaring/instruktion/vägledning. Beröm/uppmuntran förekom vid fler tillfällen än kritik, det vill säga 

introduktionsgruppens 44 mot 1 och sva-gruppens 24 mot 7. Kritik var den talhandling som förekom 

minst antal gånger i de båda observerade grupperna. I sva-gruppen fanns fler antal talhandlingar än i 

introduktionsgruppen trots att den sammanlagda analyserade tiden var längre i introduktionsgruppen 

än i sva-gruppen. I figur 3 nedan jämförs lärarens antal talhandlingar omvandlat i procent.  
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Figur 3. Jämförelse mellan lärarnas antalet talhandlingar i procent. 

I introduktionsgruppen bestod ca 42 procent av lärarens talhandlingar av frågor och ca 25 procent 

bestod av någon förklaring, instruktion eller vägledning. I sva-gruppen hade frågorna något mindre 

utrymme, med sina ca 31 procent, och ca 38 procent av lärarens talhandlingar bestod av någon 

förklaring, instruktion eller vägledning. Upprepning av elevs kommentar och bekräftelse förekom lika 

många gånger i introduktionsgruppen medan bekräftelse i sva-gruppen förekom cirka tre gånger så 

mycket som upprepning av elevs kommentar. 
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Lärarnas frågeanvändning 

Här delas resultaten upp under de två underrubrikerna Frågornas formegenskaper och Frågetyper. 

Anledningen till att kategorin ingen explicit uppmaning till svar förekommer under båda rubrikerna är 

att det är en kategori som inte har några formella egenskaper som identifierar den men som ändå i 

interaktionen fungerar som, uppfattas av de samtalande som, som en fråga eftersom den besvaras. 

Frågornas formegenskaper 

Frågornas form presenteras i figur 4 nedan i procent med kategorierna syntaktisk form, evokativ 

prosodi, evokativa partiklar, lucklämning och ingen explicit uppmaning till svar. Den lexikala formen 

förekom inte alls i någon av grupperna och därför valde jag att ta bort den kategorin från figur 4 

nedan.  
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Figur 4. Jämförelser över frågornas form i procent. 

Den form på frågor som var mest förekommande bland de frågor som lärarna ställde var den 

syntaktiska formen, där frågorna antingen inleddes med ett frågeord (vad, vem, vilka, hur etc.) eller 

hade omvänd ordföljd med det finita verbet först. I introduktionsgruppen bestod ca 83 procent av alla 

frågor av just denna form på frågor och i sva-gruppen låg den siffran på ca 71 procent. De andra 

formerna som förekom, dock i något mindre skala, var evokativa partiklar, evokativ prosodi, 

lucklämning samt ingen explicit uppmaning till svar. I tabell 2 nedan visas hur många gånger de olika 

frågeformerna återkommer i de olika grupperna.  

Tabell 2. Jämförande tabell över frågornas form 

Frågeform/grupp Sva-gruppen (217) Introduktionsgruppen (278) 

Syntaktisk form 154 230 

Lexikal form 0 0 

Evokativ prosodi 17 10 

Evokativa partiklar 30 8 

lucklämning 15 9 

Ingen explicit uppmaning 

till svar 

1 21 

 

Det som står inom parentes efter varje grupp är det sammanlagda antalet frågor som förekom i 

undervisningen. 154 gånger återkom frågeformen syntaktisk form av sammanlagt 217 frågor i sva-

gruppen. I introduktionsgruppen förekom syntaktisk form 230 gånger av det totala 278. 



16 

 

Frågetyper 

I figur 5 visas en översikt av frågetyperna i procentform.  
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Figur 5. Jämförande tabell över frågetyperna i procent. 

 Den frågetyp i responsstyrningen som dominerade i de båda observerade grupperna var den neutrala 

(positiva) ja/nej-frågan ca 30 respektive 41 procent av frågorna. De övriga frågorna som förekom mer 

eller mindre i de olika grupperna var öppen fråga, fokuserad fråga, styrande ja/nej-fråga, alternativ 

fråga, retorisk fråga, ingen explicit uppmaning till svar samt uppskjutande fråga. I sva-gruppen fanns 

ingen retorisk fråga och i introduktiongruppen fanns det ingen alternativ fråga, men för övrigt hade 

båda grupperna förekomster av de övriga frågorna. I tabell 3 nedan är det sammanlagda antalet frågor 

fördelat på de olika kategorierna.  

Tabell 3. Jämförande tabell över frågetyperna. 

Frågetyp/grupp Sva-gruppen (217) Introduktionsgruppen (278) 

Öppen fråga 38 34 

Fokuserad fråga 35 83 

Neutral ja/nej-fråga 66 115 

Styrande ja/nej-fråga 37 10 

Alternativ fråga 1 0 

Retorisk fråga 0 2 

Uppskjutande fråga 39 11 

Ingen explicit uppmaning till svar 1 22 

 

Här kan utläsas att den alternativa frågan endast förekom en gång i sva-gruppen medan den retoriska 

frågan endast förekom två gånger i introduktionsgruppen.  
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Elevernas talutrymme 

Här delas redovisningen av elevernas talutrymme in i tre underkategorier: Sva-gruppen, 

Introduktionsgruppen och Likheter och skillnader. 

Sva-gruppen 

I figur 6 nedan presenteras fördelningen av elevernas talutrymme utifrån de kategorier av talhandlingar 

de utgjorde. 
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Figur 6. Elevernas talutrymme fördelat på de kategorier av talhandlingar de utgjorde i procent. 

Av Figur 6 framgår att elevernas talutrymme bestod av ca 44 % svar på lärarens frågor, ca 43 % 

kommentarer till lärare eller elev och ca 13 % frågor till läraren. Kommentarer till lärare eller elev och 

frågor till lärare gjordes på elevernas egna initiativ, vilket innebär att ca 57 % av deras talhandlingar 

var initierade av eleverna själva. Elevernas svar på lärarens frågor motsvarar ca 92 % av lärarens totala 

antal frågor. På så sätt kan man alltså säga att eleverna faktiskt tar till vara det talutrymme som läraren 

inbjuder till. Här har dock inte tagits in i beräkningen om elevernas talhandlingar är 

adekvata/accepterade eller inte. De talhandlingar som förekom bland eleverna i sva-gruppen bestod 

mestadels av längre och ibland av flera meningar, som också innehöll nya initiativ till fortsatt 

kommunikation från elevernas sida. I exempel 3 här nedan vill jag visa hur en diskussion mellan lärare 

och elev kunde se ut i sva-gruppen. I exemplet diskuteras det sammansatta ordet morsgris. 

Exempel 3. (lärare förkortas L, elev 1 förkortas E1 och elev 2 förkortas E2) 

L: sista ordet e ju jätteroligt. 

E2: ja, det e jätte, det e när man vill va med sin mamma hela tiden. Eller typ när man börjar gråta då 

säger man mamma mamma 

L: jaha, vad tycker ni? E det nåt som det e ju lite 

E2: det finns pappagris också 

L: finns det? 

E1: ja, e det i så fall 

E2: jag med 
L: men det finns inget ord som heter pappagris som jag vet. 

E2: nej 

L: farsgris, nej det finns inte 

E2: min kompis hon hade på sina nycklar då hade hon en sån grej där det stod pappagris eller 

farsgris. 

L: jaha. Jag har inte hört ordet farsgris. Morsgris vet jag finns i alla fall. Det kanske var nån som 

tyckte man behövde farsgris. 

 



18 

 

Introduktionsgruppen 

I figur 7 presenteras introduktionsgruppens talhandlingar i procent. 
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Figur 7. Elevernas talhandlingar i procent. 

 

I introduktionsgruppen bestod ca 63 % av talutrymmet av svar på lärarens frågor, ca 30 % av 

kommentarer till lärare eller elev och ca 7 % av frågor till läraren. Det innebär att det initiativ som 

eleverna själva tog bestod av 37 % av elevernas totala talutrymme. I introduktionsgruppen bestod 

talhandlingarna, som var på svenska, mestadels av enstaka ord. Elevernas svar på frågor motsvarade ca 

87 % av lärarens antal frågor och på så sätt kan man säga att eleverna även här tar till vara på det 

utrymme som läraren inbjuder till. Det talutrymme som gavs till eleverna i introduktionsgruppen 

kännetecknades av att läraren talade långsamt och väntade ofta på att någon elev svarade efter varje 

fråga. Läraren upprepade frågor som Vad e det här? och Stämmer det här? ofta 2 eller flera gånger 

och ändrade ibland formen på frågan då eleverna antingen inte svarade eller talade om för läraren kort 

att de inte förstod. I exempel 4 nedan ges ett exempel från introduktionsgruppen där läraren upprepar 

samma fråga två gånger då ingen adekvat respons ges vid första frågetillfället.  

 
Exempel 4. (Lärare förkortas L och elev-1 förkortas E1) 

1. L: Kan du sortera dom här papprena, Elev-1… och berätta samtidigt? Berätta samtidigt. Vad e det 

här? 
2. E1: (xx) 

3. L: Vad e det här? Ja 

4. E1: Söprå… språkämnen 

5. L: Det e språkämnen. Ska vi ju ha språkämnen här. 

 

I exempel 5 försöker läraren att få elev-2 i rad 5 att utöka sin respons. Uppgiften som diskuteras i 

exemplet är sortering av högstadiets skolämnen. 

 

Exempel 5. (Lärare förkortas L och elev-2 förkortas E2) 

1. L: Elev-2 

2. E2: Ja 

3. L: Stämmer det här? 

4. E2: Nej 

5. L: Nej? Vad är det som inte stämmer? 
6. E2: Hemkunskap 
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7. L: Hemkunskap ska inte va där. Var ska de va? 

8. E2: Hemkunskap praktiskt 

 

Likheter och skillnader 

I figur 8 presenteras en jämförelse av undervisningsgruppernas fördelning av talutrymme utifrån de 

kategorier av talhandlingar de utgjorde. 
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Figur 8. Jämförelse mellan sva-gruppens och introduktionsgruppens fördelning av antalet talhandlingar i 

procent. 

Av figur 8 framgår att svar på lärarens frågor var den vanligaste kategorin och frågor till läraren var 

den kategori som förekom minst i båda grupperna. Det som skiljer grupperna åt är att i sva-gruppen 

tog eleverna mer eget initiativ i form av kommentarer och frågor. En annan likhet som framträtt i 

resultaten är att eleverna i båda grupperna tog nästan lika stort talutrymme i termer av antal 

talhandlingar i jämförelse med lärarna (se figur 1), trots att de i introduktionsgruppen precis börjat lära 

sig svenska. I introduktionsgruppen består dock de flesta talhandlingar av enstaka ord, det vill säga 

minimala adekvata responser medan de flesta talhandlingarna i sva-gruppen bestod av längre 

meningar, men även där flest minimala adekvata responser. Det som inte räknats in i fördelningen av 

talhandlingar är när eleverna talade på sina modersmål, då detta var svårt att urskilja, vilket var vanligt 

förkommande bland pojkarna i introduktionsgruppen. Tal på modersmål förekom inte i sva-gruppen. 

När det gäller antal ord i förhållande till lärarna fanns även där en likhet, på ca 20 % i båda grupperna 

(se figur 2). Det vill säga att även vid kalkylering av antalet ord låg respektive grupp på lika nivå i 

förhållande till lärarens antal ord.   

Sammanfattning av resultatet 

De talhandlingar som förekom i den observerade undervisningen hos läraren var frågor, upprepning av 

elevs kommentar, förklaring/instruktion/vägledning, kritik, beröm/uppmuntran, direkt uppmaning, 

bekräftelse och berättelse/läser. Bland de mest förekommande talhandlingarna låg frågor samt 

förklaring/instruktion/vägledning. Den talhandling som förekom minst i båda grupperna var kritik. 

Den vanligaste formella typen av fråga hos båda lärarna var den som här kallats syntaktisk form, dvs. 

frågeordsfrågor eller omvänd ordföljd, men även evokativa partiklar, evokativ prosodi, lucklämning 

samt ingen explicit uppmaning till svar användes. De olika frågetyper i termer av responsstyrning som 

förekom i undervisningen var neutral (positiva) ja/nej-fråga, öppen fråga, fokuserad fråga, styrande 

ja/nej-fråga, alternativ fråga, retorisk fråga, ingen explicit uppmaning till svar samt uppskjutande fråga 

där den neutrala (positiva) ja/nej-frågan dominerade i de båda observerade grupperna. Den alternativa 

frågan förekom endast i sva-gruppen medan den retoriska frågan endast förekom i 
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introduktionsgruppen. Elevernas bidrag till interaktionen utgjorde ca 40 procent av talhandlingarna 

alternativt ca 20 procent av antalet ord i klassrummet i båda grupperna. Eleverna i båda grupperna tog 

till vara på det talutrymme som lärarna inbjöd till. Eleverna i sva-gruppen tog till vara på talutrymmet i 

form av hela men minimalt adekvata meningar medan eleverna i introduktionsgruppen tog till vara på 

talutrymmet i form av enstaka minimalt adekvata ord. Eleverna i sva-gruppen initierade själva till ca 

57 % av talhandlingarna medan eleverna i introduktionsgruppen själva initierade till 37 % av 

talhandlingarna. 

Diskussion  

Metoddiskussion 

Under observation av undervisningsgrupperna uppmärksammades att det var svårt att få helt 

tillförlitliga resultat med endast observation, det vill säga utan audioinspelningar, då det var svårt att 

följa undervisningen och samtidigt försöka placera in talhandlingar i kategorier. Att jag valde göra 

audioinspelningar var just av den orsaken att det är väldigt svårt att bara anteckna allt man ska 

undersöka. Mina observationsscheman som skulle vara till hjälp för att kategorisera talhandlingarna 

visade sig vara mindre användbara när jag efter att ha lyssnat på audioinspelningarna sett att det blev 

fel i beräkningarna av de olika kategorierna som jag hade lagt upp från början. Med den metod jag 

hade valt fick jag ut svar som jag var ute efter och det man måste komma ihåg är att denna studie 

endast var en fallstudie där jag bara generaliserat inom den. Däremot var det en bra lärdom att se att de 

observationsscheman jag hade framställt inte passade för min undersökning vilket är en viktig lärdom. 

För att kunna generalisera behövs betydligt mer tid och många fler informanter, vilket inte var 

genomförbart inom de tidsramar jag hade. De fördelar som kommer med att göra en fallstudie är att 

den blir mer kvalitativ, då fokus ligger på en liten grupp informanter. Jag hade valt att beräkna 

talutrymmet i antal talhandlingar för att få fram hur eleverna tar till vara på det talutrymme som de 

ges, men insåg att jag behövde mer att gå på för att kunna jämföra med andra studier och valde att 

även räkna antal ord för lärare respektive elever. Det skulle även vara av intresse att se hur många av 

elevernas svar som är accepterade av den som frågat, vilka som är utbyggda och vilka som bara är 

minsta möjliga respons.   

 

Resultatdiskussion 

Resultatet som besvarar min första frågeställning om vilka talhandlingar som förekommer i 

undervisningen stämmer delvis överens med Engström och Lindqvists (2005:16) resultat då lärarnas 

talutrymme i både deras och föreliggande studie har hög förekomst av frågor och elevernas 

talutrymme består mest av svar på lärarens frågor. Frågor inbjuder till respons och ju fler frågor desto 

fler möjligheter till respons. Fördelen med många frågor från lärarens sida kan vara att eleverna får fler 

chanser att uttrycka sig och lära sig att själva uttala men för att det ska ske bör läraren inte ha för höga 

krav på korrekthet i responsen. En fråga som dök upp under tiden som denna uppsats skrevs var hur 

talhandlingarna och responsstyrningen påverkade elevernas möjligheter att tala. Om man börjar se till 

talhandlingarna är frågor möjligtvis det första som används för att få eleverna att börja tala, men även 
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förklaringar, instruktioner och vägledning förbereder eleverna på att de ska göra något eller tala. 

Förklaringarna, instruktionerna och vägledningen kräver då att eleverna lyssnar och förstår. När det 

gäller responsstyrning förekom i båda grupperna som observerades neutrala ja/nej-frågor flest gånger 

och räknar man även in de styrande ja/nej-frågorna blir de slutna frågorna ännu mer övervägande i 

undervisningen. Dessa typer av frågor ingår i svaret på min andra och tredje frågeställning, det vill 

säga vilka typer av frågor som ställs och vilket talutrymme som ges till eleverna som också står för 

responsstyrningen i föreliggande uppsats. Då Hilmarsson (2003:123) menar att genom att ställa ja/nej-

frågor eller slutna frågor får man bara information om exakt det man frågar om och den man talar till 

passiviseras. Hilmarsson (2003) skriver dock om hur det påverkar en dialog på modersmålet. Om det 

hade varit undervisning i svenska som förstaspråk skulle lärarnas idé om att få eleverna att tala mer 

kunna falla, om de inte hade använt de slutna frågorna till att avsluta teman eller samtal. Då det är 

andraspråksundervisning som har studerats i den här fallstudien är det inte säkert att detta skulle få 

lärarnas idé att falla. Dessutom kanske man i andraspråksundervisning, eller åtminstone i undervisning 

av nyanlända elever, behöver ha hårdare responsstyrning då ordförrådet i det nya språket inte är så 

stort och utvecklat och pressen att prestera blir mindre när eleverna får slutna frågor.  

Den fjärde frågeställningen, om hur eleverna tar till vara på det talutrymme som inbjuds, besvarades 

delvis med resultatet att eleverna stod för över 1/3 och lärarna ca 2/3 av talutrymmet vad gäller antal 

talhandlingar. Detta stämmer överens med det som Lindberg (2005:77) skriver om att läraren upptar ca 

2/3 av talutrymmet. Däremot stämmer det inte överens med beräkningen av antalet ord då lärarna 

upptar mer än 4/5 av talutrymmet, men förmodligen är Lindbergs resultat beräknat i antalet turer och 

uppdelat i dragen initiativ, respons och uppföljning. Detta mönster är framträdande i sva-gruppen där 

bekräftelse i form av annat än upprepning förekom 3 gånger så mycket som bekräftelse i form av 

upprepning av elevs kommentar. I introduktionsgruppen finns ett annat mönster där bekräftelsen 

hälften av gångerna kommer i form av upprepning av elevs kommentar, kanske i pedagogiskt syfte. 

Dels för att förstärka genom upprepning, dels för att bekräfta. Hur talutrymmet fördelar sig mellan 

lärare och elev beräknat i antal ord stämmer däremot överrens med Engström och Lindqvists (2005) 

resultat där lärarna upptar i snitt ca 80 % av talutrymmet. Då eleverna i introduktionsgruppen faktiskt 

över huvud taget får fram enstaka ord i undervisningen kan visa på att de får det stöd de behöver även 

om det innebär att de får flest styrande frågor.  

Ett av de intressanta resultat jag fått fram i föreliggande studie är att fördelningen av talutrymmet 

mellan lärare och elev ligger på liknande siffror i de båda grupper som observerats, både när det är 

beräknat i antal talhandlingar och antal ord. Detta trots att den ena gruppen endast består av nyanlända 

elever. Resultaten visar på att det syfte som introduktionsgruppen har om att få eleverna att börja tala 

på svenska uppfylls. Läraren i introduktionsgruppen visar försök på att möta varje elev på sin 

kunskapsnivå då eleverna ibland tillåts att ta till modersmålet eller ett annat språk som de kan, 

exempelvis engelska, och får chansen att reda ut sådant som de inte förstår. På så vis ställs inte för 

tidiga krav på språklig korrekthet. I kursplanen för svenska som andraspråk står att eleverna ska ges 

förutsättningar för att utveckla förmågan att formulera sig i tal och att välja och använda språkliga 

strategier (Lgr2011:239-240). Bara det att eleverna i de båda grupperna tar ca 40 % av talutrymmet i 

antal talhandlingar visar på att de har språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda. I båda 

grupperna tar eleverna hjälp av varandra om det är något ord de inte förstår vilket i sig är en strategi 

för att komma framåt i förståelsen. Detta kan kopplas till det Sjöqvist (2011:66) skriver om att man 

med hjälp av kamrater, lärare och litteratur i princip kan förstå allt och göra sig förstådd. I 

Skolinspektionens rapport (2009:6-7) framkom att nyanlända elever inte får den utbildning de har rätt 

till och att de nyanlända eleverna upplever att de inte blir visade respekt och hänsyn för sina olika 
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bakgrunder. Detta kan varken verifieras eller motsägas helt i denna studie, men bara det faktum att de 

nyanlända eleverna i introduktionsgruppen tar ett så pass stort talutrymmet som de gör och att många 

efter sex veckor klarar sig utan introduktionsgruppen kan vara ett tecken på att det har satsats på just 

de här eleverna i kommunen. Att de dessutom redan är integrerade i vanliga klasser i andra ämnen 

visar på ett försök att förhindra alltför stor segregation. Att eleverna får samarbeta och interagera med 

varandra visar på att det finns förutsättningar och kanske till och med en utpräglad ambition från 

ledningens sida att undervisningen i klassrummet ska präglas av sociokulturella perspektiv och 

dialogism. Då eleverna i introduktionsgruppen som har samma modersmål, där språknivån är olika, får 

använda detta i vissa uppgifter kan, enligt Axelsson (2004:551), de som kommit längre i sin 

språkutveckling vara ett stöd för de andra. Då detta, enligt författaren, kan reducera graden av språk- 

och kulturchock kan det ha varit en anledning till att läraren tillåtit det för att förbättra det som hade 

kommit fram i Skolinspektionens rapport (2009) om att de nyanlända inte visas respekt och hänsyn för 

sina olika bakgrunder. Interaktionsmönstret i introduktionsgruppen kan liknas vid Lindbergs (2005:41) 

beskrivning av stöttning som är ett tillfälligt stöd som sedan tas bort när eleven klarar mer på egen 

hand. Resultatet i föreliggande studie kan ge en tankeväckare till varje lärare om huruvida man vill att 

fördelningen av talutrymmet ska ligga på de siffror de ligger på i den här fallstudien eller om man på 

något sätt vill att fördelningen av talutrymmet ska närma sig en mer jämn fördelning i klassrummet 

och vad man i sådana fall behöver göra för att nå dit. En början kan vara att titta på vilka typer av 

frågor man som lärare ställer eleverna, om det är slutna eller öppna frågor där möjligtvis öppna frågor 

behöver större utrymme än vad det har.  

Implikationer för framtida forskning 

Det finns mycket kvar att forska om inom området responsstyrning i kombination med 

andraspråksundervisning och det skulle vara intressant att göra en jämförande studie mellan hur det ser 

ut i andraspråksundervisning respektive svenskundervisning. Vad skulle det kunna finnas för likheter 

och skillnader mellan dessa två ämnen? Det skulle även vara intressant att jämföra olika kommuner 

och deras sätt att föra in nyanlända elever till den svenska skolan och därav kunna jämföra vilket sätt 

som gynnar de nyanlända eleverna mest. Fler fallstudier skulle behövas av denna typ för att kunna föra 

utvecklingen av andraspråkundersvisningen framåt. Min sista frågeställning kan studeras ytterligare 

för att få fram tydligare resultat av exakt hur eleverna responderar på lärarnas frågor, hur många som 

är utbyggda och hur många som är minimalt adekvata och kanske till och med att studera elevernas 

sätt att tala. Detta då läraren har studerats mest i den här uppsatsen. 
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Bilaga 1, färgkoder 

 

Frågetyper 

Öppen fråga (kräver en hel mening, ex. varför åkte du till Mjölby?) – röd markering 

Fokuserad fråga (begäran om specifik information ex. var träffade du honom?) – blå markering 

Neutral (positiv) ja/nej-fråga (var du i Mjölby i går kväll?) – ljusgrön markering 

Styrande ja/nej-fråga (ex. du åkte till Mjölby, va?) – grön markering 

Alternativa frågor (finns fasta alternativ att välja på) – vinröd markering 

Retorisk fråga (ska inte svaras på) – ljusblå markering 

Uppskjutande fråga (begäran om komplettering till tidigare respons) – grå markering 

Ingen explicit uppmaning till svar (inget svar förväntas, då frågan e fastslående) – gul markering 

Formegenskaper hos frågor 

Syntaktisk form (Frågeordsfrågor som börjar med vad, hur, varför, var, när, vem, vilket, vilka, eller 

omvänd ordföljd med finita verbet först) – lila markering 

Lexikaliskt uttryck där frågan uttrycks genom ett frågeverb (ex: nu frågar jag dig om… jag skulle vilja 

fråga dig om…) – mörkblå markering 

Evokativ prosodi (finns olika variationer, kännetecknas av stigande intonation, frågeton) - mörkgrön 

markering 

Evokativa partiklar (frågepåhäng, ex eller hur, va och adverbiala partiklar ex, väl, kanske, möjligen, du 

vet) - brun markering 

Lucklämning (lucka lämnas för att respondent ska fylla i) – orange markering 

Ingen explicit uppmaning till svar (inget svar förväntas, då frågan e fastslående) – gul markering 

Färgkodning talhandlingar 

Lärarens talhandlingar 

Fråga: röd markering 

Upprepning av elevs kommentar: blå markering 

Förklaring/instruktion/vägledning: grön markering 

Direkt uppmaning: orange markering 

Kritik: lila markering 

Beröm/ uppmuntran: mörkblå markering 

Bekräftelse: rosa markering 

Berättar/läser: turkos markering 

 

Elevens talhandlingar 



 

 

Svar på lärarens frågor: grå markering 

Frågor till läraren: brun markering 

Kommentarer till det läraren eller en annan elev säger: mörkgrön markering 



 

 

Bilaga 2, Missivbrev 

Hej!  

 

Mitt namn är Sandra Tyglare och jag läser sjätte terminen på lärarprogrammet vid Stockholms  
universitet. Jag ska skriva ett självständigt arbete som kommer att handla om hur elever med  

svenska som andraspråk ges talutrymme i svenskundervisningen. Ditt samtycke är viktigt för min 

undersökning. 
 

Studien bygger på observationer av undervisningen i svenska som andraspråk som kommer att spelas 

in på band så att jag lättare kan använda materialet vid uppsatsskrivningen. När forskningen är färdig 
kommer allt material att förstöras. Allt som spelas in under lektionstillfällena kommer vara anonymt 

och kommer endast att användas för forskningsändamål.  

 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avsluta ditt deltagande om du inte vill  
fortsätta. Du tas då bort från undersökningen. 

 

Undersökningsresultaten kommer att redovisas så att inga enskilda individer kommer att vara  
identifierbara. Du kommer alltså att garanteras total anonymitet.  

 

Om du har frågor kring intervjuerna eller din medverkan är du välkommen att kontakta mig  
på mejl: 

saty0920@student.su.se 

 

 
Med vänliga hälsningar  

Sandra Tyglare 

 
 

 

    Jag samtycker till det ovan nämna 

 
 

___________________________________________ 

Underskrift 
 

 

___________________________________________ 
Förtydligande 



 

 

Bilaga 3, observationsschema lärarens talhandlingar 

 

Lärarens talhandlingar 

Observatörens namn:__________________ Datum och tid:__________________________________ 

Plats:______________________________________________________________________________ 

Närvarande personer:_________________________________________________________________  

Talhandling Till klassen Till en pojke Till en flicka Totalt 

Fråga     

Upprepning av en elevs 

kommentar 

    

Förklaring/ Instruktion/ 

vägledning 

    

Direkt uppmaning     

Kritik     

Beröm/ uppmuntran     

Övrigt     



 

 

Bilaga 4, observationsschema elevernas talhandlingar 

Elevers talhandlingar 

Observatörens namn:____________________ Datum och tid:________________________________ 

Plats:__________________ Närvarande personer:_________________________________________ 

 

Sittplatser i klassrummet (för transkription av inspelningen): 

 

 

 

 

 

 

 

Språkliga drag hos eleverna (för transkription av inspelningen): 

Talhandling Pojke  Flicka Totalt 

svar på lärarens 

frågor 

   

Fritt tal    

Frågor till läraren    

Övrigt    
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