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Förord 

 

Arbetet med denna uppsats har varit mycket givande, men stundtals också krävande. Två 

utmaningar var särskilt betydande. Den första var att få tag i skolor som ville delta i studien, 

vilket var svårare än förväntat. Många skolor hörde av sig och visade intresse för studien och 

poängterade betydelsen av den, men tackade själva nej till att deltaga av olika anledningar. 

När jag äntligen fick tag på en skola som ville vara med fick jag tänka om och observera även 

i år 1 på samma skola för att empirin skulle vara tillräckligt stor. Observationerna 

genomfördes under vårterminen 2016 och det var en givande period av min studie. Jag fick 

stöd för några av mina hypoteser.  

Den andra stora utmaningen var att redovisa resultatet på ett sätt som kunde besvara mina 

frågeställningar, samtidigt som det skulle vara så tillgängligt som möjligt för pedagoger och 

andra intresserade. Medelvärde med standardavvikelse kom upp som ett möjligt alternativ, 

och jag såg instruktionsfilmer om det, läste litteratur som tog upp det och tog del av fyra olika 

studier som använt sig av det. I detta intensiva arbete insåg jag att jag hade svårt att läsa av 

och förstå resultatet presenterat på detta vis, vilket kändes nedslående. Efter noggrant 

övervägande valde jag i stället att presentera resultatet i medelvärde i tre grupper; L1-talare 

och L2-talare och dessa två kategorier sammantagna, redovisat i stapeldiagram. Jag inser att 

detta inte håller samma reliabilitet som en presentation av medelvärde med standardavvikelse, 

men jag tror och hoppas att jag når ut till betydligt fler genom denna typ av 

resultatredovisning.  

Arbetet med uppsatsen, inte minst den avslutande diskussionen, har genomsyrats av aha-

upplevelser och fördjupade kunskaper kring elevers talutrymme i klassrummet. Jag lämnar 

denna studie med nyvunnen kraft och inspiration som jag hoppas kunna dela med mig av till 

andra. 

   Som heltidsarbetande småbarnsmamma har det varit en utmaning att hitta tid för arbetet 

med uppsatsen. Men min man och dotter har stöttat mig genom arbetets gång och sett till att 

det funnits tid och möjligheter för detta. Så till dem vill jag rikta ett stort tack! Jag vill även 

tacka min rektor som stöttat mig på olika sätt genom arbetets gång.  
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   Jag vill även tacka den skola som valde att delta i min studie. Utan er hade det troligen inte 

blivit någon uppsats. 

   Jag skulle dessutom vilja rikta ett stort tack till mina två eminenta handledare; Åsa Larsson 

(handledde mig från start fram till och med våren 2016) och Emilia Fägerstam (som tog vid 

från augusti 2016). Deras feedback har varit till stor hjälp och skapat vidare förståelse för 

olika typer av studier, men även bidragit till att min uppsats förbättrats i många avseenden.  

  Slutligen vill jag tacka alla Er som av olika anledningar valt att läsa min magisteruppsats. 

Förhoppningsvis är resultatet användbart både i pedagogiskt arbete och i vidare forskning. 

 

Hällingsjö den 31 januari 2017 

Sara Nilsson 
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1. Inledning 

Språkkunskaperna har pekats ut som en betydande faktor i integrationsprocessen (e.g. 

Börestam & Huss 2001, Gibbons 2002, Håkansson 2003, Basaran 2016, Bunar 2016). Detta 

gäller inte minst inom skolan, där det sociala samspelet och klassrumskontexten fått mer 

uppmärksamhet inom pedagogisk forskning de senaste 20 åren (Gibbons 2006). En viktig 

aspekt av det sociala samspelet i klassrummet är talutrymmet och fördelningen av detta. 

Forskning visar att språkanvändning är avgörande för språkutvecklingen (Vygotsky 1978) och 

att detta är särskilt betydelsefullt för elever med annat modersmål än svenska (Gibbons 2010). 

Tillgång till talutrymme blir därför mycket betydelsefullt, i ljuset av Stephen Krashens 

pedagogiska modell från 1985 om inflöde - intag – utflöde, som innebär att elever måste få ett 

varierat och stort inflöde av språket för att själva kunna utveckla ett rikt språk som de kan 

använda på olika sätt i olika sammanhang (Löthagen, Lundenmark, Modigh 2012). 

Men hur varierat är elevernas utflöde i skolan egentligen? Enligt Pauline Gibbons (2010) 

måste eleverna få använda sig av något man kallar för utforskande tal i skolan för en god 

språkutveckling. Utforskande tal är ett begrepp som myntades av Douglas Barnes på 1970-

talet och innebär att talet och tankeverksamheten samspelar med varandra (LØkensgard Hoel 

2001). Talaren har gott om tid på sig att omformulera sig och ta nya riktningar alltmedan 

tankeverksamheten för oss vidare. Men enligt tidigare forskning får eleverna begränsade 

möjligheter att utöva utforskande tal i skolan (a.a.). År 2001 menade LØkensgard Hoel att 

majoriteten av kommunikationen i klassrummet skedde genom frågor ställda av läraren som 

eleverna sedan fick besvara efter bästa förmåga. Hur ser det ut på den fronten i dag? Har 

lärarna lärt sig att främja utforskande tal i skolan eller är det fortfarande fråga – svar som 

dominerar?  

Det finns en hel del studier och examensarbeten som gjorts på temat talutrymme, men 

majoriteten av dessa studier har haft ett genusperspektiv. Trots att det finns många studier 

som undersöker svenska som andraspråkselevers talutrymme kontra lärarens talutrymme, 

råder det brist på studier som undersökt hur mycket talutrymme svenska som 

andraspråkselever får eller tar i förhållande till elever med svenska som modersmål. 

Fördelningen av talutrymme i klassrummet är en viktig fråga för såväl integrationen av 

andraspråkselever som för jämlikheten i den svenska skolan. Min studie kan bidra med ny 

kunskap kring hur frågan om talutrymme kan hanteras. 
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Genomgående i min studie har jag valt att benämna elever med svenska som modersmål som 

L1-talare (Language 1) och elever med annat modersmål än svenska som L2-talare (Language 

2) (Abrahamsson 2009).  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur talutrymmet fördelas mellan elever med annat 

modersmål än svenska och elever med svenska som modersmål. Särskild vikt lägges vid 

utrymmet för utforskande tal och mediering i klassrummet. Jag utgår från hypotesen att elever 

med svenska som andraspråk får och tar mer av talutrymmet i klassrummet än elever med 

annat modersmål än svenska. 

 

1.2 Frågeställning 

 Hur fördelas talutrymmet mellan lärare och elever i klassrum med L1- och L2-talare? 

 

 

1.3 Avgränsningar 

Det hade varit intressant att se om det finns någon skillnad mellan nyanlända L2-talare och 

L2-talare som varit i Sverige betydligt längre. Detta hade dock gjort studien betydligt större 

och kanske till och med något oöverblickbar. I min studie gör jag därför ingen skillnad mellan 

dessa två kategorier utan de är sammanslagna i en och samma grupp.  

   Jag har begränsat min studie till att endast observera i år 1 och 2 för att jämförelsen mellan 

de olika tillfällena skulle bli mer relevant. 

   Jag har inte tagit hänsyn till vilka ämnen eller aktiviteter som föregick under lektionerna, 

vilket kan göra jämförelser grupperna emellan problematiska. Syftet med den här uppsatsen är 

dock inte att utreda skillnader mellan olika ämnen och aktiviteter, utan snarare att peka på 

generella tendenser i fördelningen av talutrymmet. 
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1.4 Disposition 

Efter inledningen kommer ni att få ta del av begreppsförklaringar och hänvisningar till 

tidigare forskning, ett avsnitt som avslutas med att ge en inblick i läroplanen i svenska som 

andraspråk. Ni får sedan ta del av mina metodval, urval och studiens genomförande. Efter 

metoddelen presenteras resultatet. Jag diskuterar därefter mina metodval och vilka 

konsekvenser de kan ha fått för mitt resultat. Slutligen diskuteras resultatet med ett avslutande 

stycke om vidare forskning i ämnet. Längst bak i arbetet finner ni referenslista och bilagor.   
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2. Teoretiskt perspektiv och tidigare forskning 

 

2.1 Det sociokulturella perspektivet 

L2-talares lärande i klassrummet sker, i likhet med annat lärande på andra platser, i en social 

kontext. För vissa kan skolan vara en av få möjligheter att tala svenska med L1-talare. Detta 

medför både möjligheter och svårigheter. En sådan svårighet är hur L2-talare ska kunna ges 

eller förmås att ta talutrymme. För att förstå hur detta kan möjliggöras är det sociokulturella 

perspektivet viktigt. 

Lev Vygotsky levde och verkade under 1896 – 1934 och var den som satte det sociokulturella 

perspektivet på kartan. Han intresserade sig tidigt för den sociala samverkan och på vilket sätt 

den kunde bidra till utveckling och lärande (Dysthe 2003). Vygotskys tankar kring lärande 

och utveckling var komplext. Enligt honom är utveckling en förutsättning för lärande, 

samtidigt som lärande medför utveckling (a.a.). Ett spädbarn måste utvecklas för att kunna 

lära sig saker, och ju mer barnet lär sig desto mer utvecklas hen. Begreppen utveckling och 

lärande är således sammanlänkande från den dagen man föds (Vygotsky 1978). Ur denna 

teori har begreppet den proximala utvecklingszonen vuxit fram; det du i dag klarar av med 

hjälp av någon annan klarar du själv i morgon (a.a.). Enligt Vygotsky (1978) kan man tala om 

tre olika steg i den proximala utvecklingszonen; 1) Först visar jag vad eleven ska göra. 2) 

Därefter får eleven, tillsammans med mig, göra det. 3) Slutligen kan eleven göra det själv utan 

stöd av mig. Ett barn ser till exempel både unga och vuxna gå. Snart är hen i full färd att lära 

sig gå med stöttning av någon äldre genom att man håller hen i händerna. Tids nog vågar 

barnet släppa taget om den äldres händer och ta sig fram gåendes för egen maskin.   

   En central del i Vygotskys (1978) forskning är människans språkbruk i kombination med 

tänkandet. Genom att med ord förklara något för andra och därefter i diskussion vrida och 

vända på det ökar lärandet och således även utvecklingen, något som många 

inlärningsforskare är villiga att hålla med om i dag. Enligt en studie gjord av Lev Vygotsky 

(1978) är språket en viktig faktor för människans förmåga att skapa sig förståelse för saker 

och ting. Redan i mycket unga år, när språket ännu inte är välutvecklat, har det betydelse (a.a., 

s.33).  Det är alltså enligt det sociokulturella perspektivet önskvärt att både lärare och elever 

är aktiva i samtalet som sker i klassrummet för bästa språkinlärning, då denna typ av inlärning 
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är språkligt och socialt betingad (Gibbons 2002, s.28). Pauline Gibbons skriver vidare att en 

människans språkkunskaper är en effekt av dennes utbildning, inte tvärtom (2010, s.42). 

   Å andra sidan ansåg Vygotsky (1978) att människans kognitiva och sociala erfarenheter kan 

ställa krav på den språkliga förmågan och således främja språkutvecklingen. Man skulle 

enkelt beskrivet kunna säga att språket föder lärande och utveckling – och ur lärande och 

utveckling föds språket. Detta är ett relativt vanligt fenomen hos andraspråkselever.   

 

2.2 Mediering 

Som en naturlig del i det sociokulturella förhållningssättet kan man arbeta med mediering i 

klassrummet, framför allt när det gäller L2-talare. Mediering innebär att eleven, med hjälp av 

medierande redskap så som lärare, klasskamrat, ordbok eller annat verktyg, kan förstå ett 

resonemang som ligger lite över den nivå som eleven befinner sig på (Lindberg 2001, s.471). 

Enligt Lindberg är det inte alls omöjligt att god språkutveckling är en direkt effekt av stor 

tillgång av mediering (a.a., s.472).  

   Den mest frekventa medieringsmetoden är stöttning (scaffolding), ett begrepp som 

myntades av den amerikanska psykologen Jerome Bruners (1983) på 1970-talet. Hans främsta 

forskningsområde var hur väldigt små barn kommunicerade med sina föräldrar (i första hand 

mamma) och hur dessa stöttade barnet i kommunikationen så att hen kunde göra sig förstådd 

utan något egentligt språk (a.a., s.108).  

   Stöttning är inte fusk eller ”ett hjälpmedel för lata pedagoger” som vissa kanske kan tro. 

Med rätt typ av stöttning ger vi snarare eleverna möjligheten att närma sig nya 

språkkunskaper, färdigheter och förhoppningsvis ger det även en djupare förståelse för ämnet 

som avhandlas (Gibbons 2002, s.29).   

   Det är inte bara lärare som kan stötta eleverna, även andra hjälpmedel i klassrummet som 

till exempel bildmaterial och digitala verktyg kan vara till god hjälp i språkutvecklingen. I dag 

finns det specifika applikationer till läsplattor och spel till datorn som är framtagna för att 

stötta och utveckla elevers språk (Basaran 2016). Hülya Basaran (2016) menar att de digitala 

verktygen kan användas för att både utveckla och synliggöra lärandet. 

   Enligt Tiia Ojala (2017) är det viktigt att stötta eleverna genom att erbjuda dem tanketid. 

Eleverna behöver tid för att hitta orden, tid att inne i huvudet översätta svaret från sitt 
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modersmål till svenskan något som även Mikael Jensen (2012) ger stöd åt. Studier visar att 

elever oftast får alldeles för lite betänketid i olika talsituationer, vilket påverkar deras svar 

negativt (a.a., s.167). Ojala (2017) talar vidare om att man även kan erbjuda eleverna så 

kallade samtalsmallar som innehåller fraser eller ord som är tydligt förknippade med olika 

talgenrer. På så sätt ges eleverna möjlighet att tala i situationer som de inte är vana vid. 

   Även de själva kan ge varandra stöttning. Att få möjligheten att förklara saker och ting för 

någon annan är i sig en fördjupning och utveckling av sin egen förståelse (Lindberg 2001, 

s.473). Att låta eleverna ställa frågor till varandra under lektionstid är således något positivt 

där båda parterna får ut något av det. Genom att varje elev bidrar med sin egen planka i stegen 

kan vi tillsammans klättra närmare målet.   

 

 

2.3 Centrala begrepp 

 

2.3.1 Talhandling 

Enligt Lindberg (2005) knyter den mesta samtalsforskningen an till begreppet talhandling 

(speech act theory) som myntades av språkfilosoferna John Austin och John Searle på 1960-

talet. Man menar att ett yttrande kan ha ett socialt syfte, så som en lovordning, varning eller 

uppmuntring. En talhandling kan vara antingen direkt eller indirekt (a.a., s.11). En direkt 

talhandling kännetecknas av rena yttranden, där ingen tolkning av lyssnaren krävs.  Ett 

exempel: ”Kan du släcka lampan?”. En indirekt talhandling kräver lite mer av lyssnaren. Här 

spelar den sociala tillvaron en stor roll för hur lyssnaren uppfattar yttrandet. Ett exempel: ”Ge 

mig godis!”. Detta uttryck kan uppfattas på olika sätt beroende på hur väl talaren och 

lyssnaren känner varandra. Det kan ligga mycket historia bakom ett yttrande som lyssnaren 

måste ta hänsyn till i tolkningen av yttrandet (a.a., s.11). Ibland kan det uppstå missförstånd 

då lyssnaren har missförstått budskapet i den indirekta talhandlingen. Enligt Lindberg (2005) 

är människan beredd att göra långsökta tolkningar av yttranden för att talaren inte ska ”tappa 

ansiktet” utan framstå som rimlig och adekvat.  
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2.3.2 Språk  

Språk är ett mångtydigt begrepp som många forskare försökt sig på att förklara (Linell 1982, 

13). Enligt Åsa Wedin (2011) innehåller all form av kommunikation språk av något slag, vare 

sig det är läten, text, gester, notskrift, etc. För att förenkla det något har man dock delat in 

språket i två grupper; det verbala språket och det icke verbala språket (Linell 1982, s.13). 

Forskaren Gisela Håkansson (2003) menar att man inte kan göra en distinktion dem emellan 

utan att man bör se dem som ett kontinuum.  Det innebär att det inte finns någon tydlig gräns 

när ett språk blir verbalt eller icke verbalt. Till följd av denna begreppsförklaring kan man 

således säga att det svenska språket snarare innehåller en mängd olika språk, och där varje 

språk är i ständig förändring (Wedin 2011, s.18).   

   Det språk en elev lär sig att behärska först är det som vi kallar för vardagsspråk. 

Vardagsspråket är kopplat till elevens intressen och är kontextbundet och således lättare att 

lära sig och använda (Cummins 2000). Skolspråket är mer abstrakt och mer ämnesspecifikt 

och har inte alltid bilder eller närmiljön som stöd åt eleven (Gibbons 2002). Kraven på mer 

tydlighet, korrekt formulering och explicit innehåll är större inom skolspråket (Wedin 2011, 

s.64). Skolspråket är framför allt mest framträdande i ämnesundervisningen – matematik, NO- 

och SO-ämnen. I ämnen som dessa finns en viss diskurs som eleverna åtminstone till viss del 

behöver behärska för att kunna ta till sig undervisningen, men också för att i tal och skrift 

aktivt kunna delta i densamma (a.a., s.64). Enligt en studie gjord av Inger Gröning (2006) 

visar resultatet att elever som ligger på en nybörjarnivå i svenska också hamnade på en låg 

nivå vad gäller kunskaper i ämnet SO. Hon skriver vidare att språket således har en viktig roll 

i kunskapsinhämtandet i ämnesundervisningen. En viktig faktor för att eleverna ska utveckla 

sitt skolspråk är att de får möjlighet att prata med andra som behärskar fackspråket i ämnet 

(a.a., s.22).   

   Elever som i vardagssituationer pratar flytande svenska och som inte har några som helst 

problem att följa med i klasskompisarnas resonemang och lekar under rasterna, kan alltså 

ändå ha problem att följa med i ämnesundervisningen i klassrummet. Men precis som Hajer 

och Meestringa (2010) skriver i sin bok Språkinriktad undervisning – En handbok är det inte 

bara L2-talare som kan ha svårt att följa med i ämnesundervisningen. Elevens sociokulturella 

bakgrund har stor påverkan på hens språkliga förutsättningar.   

   Under elevens första år i skolan är syftet framför allt att eleverna ska bekanta sig med 

skolspråket via tal och skrift (Wedin 2011, s.67). Det innebär dock inte att viktiga 
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ämnesrelaterade ord ska undvikas. Det gäller att finna en balans som hjälper eleverna att 

klättra vidare på utvecklingsstegen, och gärna av egen fri vilja.  

 

2.3.3 Inflöde och utflöde  

Forskaren Stephen Krashen (1989) introducerade begreppen inflöde och utflöde (input – 

output) som viktiga grundstenar i språkutvecklingen. Han har framför allt lagt fokus på vikten 

av inflöde. För att eleven själv ska kunna producera ett rikt utflöde behöver hen mycket 

inflöde. Ett inflöde sker dock inte automatiskt så fort någon pratar. Det måste ligga på en 

sådan nivå att eleven kan förstå talet, något som Krashen (1989) kallar för intag (intake). Det 

innebär således att om språknivån ligger för högt för vissa elever i klassrummet kan de inte ta 

till sig talet och heller inte producera något utflöde. Enligt Krashen (1989) ska man göra vissa 

anpassningar efter eleverna. Det kan till exempel innebära att man pratar långsammare, 

gestikulerar, använder bildstöd eller undviker svåra ord (Lindberg 2005).  Å andra sidan får 

inflödet inte bli för simpelt, för då fortsätter eleverna inte att klättra på utvecklingsstegen. 

Precis som Vygotsky (1978) förespråkade är ett inflöde som ligger i den proximala 

utvecklingszonen att föredra (Wedin 2012). Enligt Niclas Abrahamsson (2009) kan man prata 

om ett speciellt lärarspråk (teacher talk) som i takt med elevernas språkutveckling avanceras. 

Denna successiva ökning är viktig för att inte riskera att eleverna hamnar i den så kallade 

uttråkningszonen som Monica Axelsson (2015) hänvisar till i Nyanländas möte med skolans 

ämnen i ett språkdidaktiskt perspektiv. Å andra sidan visar en studie, gjord av Axelsson, att 

även undervisning som ligger på för hög nivå i förhållande till den proximala 

utvecklingszonen riskerar att försätta elever i ett frustrationsläge som inte heller bidrar till 

någon utveckling. Axelsson menar således att man hela tiden måste hålla sig inom den 

proximala utvecklingszonen för att försäkra sig om att eleven inte tappar lärandeglöden. Detta 

åstadkoms genom kontinuerliga kartläggningar av eleven (Axelsson i Bunar 2015).  

   Krashen har fått kritik för sin forskning eftersom den mestadels fokuserat på ett rikt inflöde. 

Andra forskare, bland annat Merrill Swain (Abrahamsson 2009) talar i stället om vikten av ett 

utflöde. För bästa möjliga språkutveckling är ett framtvingat utflöde att föredra (Löthagen 

m.fl. 2012, s.73). Det kan låta radikalt, men tanken är att det framtvingande 

tillvägagångssättet arbetas fram med hjälp av öppna frågor, följdfrågor och stöttning (a.a., 

s.73). Elevens utflöde hamnar således i den proximala utvecklingszonen (Wedin 2011, s.38).  

Man måste dock vara försiktigt med detta framtvingande tillvägagångssätt så att eleven inte 
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upplever språklig stress. Denna språkliga stress kan skapa språkliga blockeringar och således 

inverka hämmande på elevens språkutveckling (Lindberg 2005). 

 

2.3.4 Dialogens betydelse 

Ett annat viktigt namn att nämna när vi berör det sociokulturella perspektivet är Mikhail 

Bakhtin, litteraturteoretiker, språk- och kulturfilosof som levde och verkade under 1895-1975 

(Dysthe 2003, s.85). Hans forskning fokuserade mycket på dialogismen. Han menade att våra 

liv är en enda lång dialog med andra, både i tal och skrift (Dysthe 1995, s.63). Ända från 

födseln möter vi språk och genom dessa skapar vi vår egen världsbild (Dysthe 2003, s.86). 

Genom interaktion med andra utvecklas vi som människor och vårt språk hittar nya vägar att 

gå.    

   Bakhtin myntade begreppet talgenre som syftar på de olika språksituationer en människa 

kan ställas inför (2003, s.87). Man kan tala om olika språkkulturer. Familjen utgör oftast den 

första kultur en elev möter och därefter är det förskolans kultur som många lär känna. Till en 

början behärskar eleven inte språkkulturen, men med tiden lär sig eleven vilket innehåll, stil 

och drag som kännetecknar den (a.a., s.195).     

   Ett centralt begrepp i Bakhtins dialogism är respons (Dysthe 1995, s.66). Han menade att 

allt tal och all skrift alltid har sitt ursprung i något som tidigare sagts eller skrivits. Vi färgas 

av allt vi hör och läser på ett eller annat vis, således är vi i en ständigt pågående dialog.  Utan 

responsen skulle vi gå miste om en djupare förståelse och därför menade Bakhtin att 

responsen i dialogen hade en avgörande roll (a.a., s.66).    

 

2.3.5 Monolog 

Den vanligaste beskrivningen av begreppet monolog är att det är en rak motsats till dialogen 

(Dysthe 1995, s.69). Om en dialog är något skrivet eller något som någon har sagt som får 

någon typ av respons bör således en monolog vara när responsen uteblir, enligt min 

uppfattning. Men om man ska följa Bakhtins teori är en monolog något ovanligt eftersom till 

och med böcker kan vara dialogiska med varandra, då den ena boken är en konsekvens av den 

andra (a.a., s.66). I denna uppsats kommer dock begreppet monolog användas när någon 

pratar utan någon muntlig respons.   
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2.3.6 Talutrymmet i klassrummet 

Talutrymme avser hur mycket både lärare och elever får möjlighet att tala i klassrummet. 

Enligt Dysthe (2003) står läraren för två tredjedelar av det språkliga utrymmet i klassrummet 

under en traditionellt lärarledd lektion. Det innebär således att eleverna får slåss om endast en 

tredjedels utrymme. I dag är klasserna relativt stora, med cirka 25-30 elever, vilket i sin tur 

medför att möjlighet till att tala i klassrummet blir än mer begränsad (a.a). Enligt en studie 

gjord av Hagberg-Persson (2001) visar resultatet bland annat att elevernas interaktion ökade i 

de avseenden då läraren tog en mer aktiv roll som vägledare och stöttare. Elever på en lägre 

språklig nivå ökade sin språkanvändning i och med smågruppsaktiviteterna (a.a). I de 

talsituationer där eleverna fick prata fritt var det flera L2-talare som inte tog för sig av 

talutrymmet, medan läraren var med och fördelade talutrymmet mellan eleverna under de 

styrda samtalen (a.a). Även en studie, gjord av Linda Harklau (1999), visade att elever som 

inte behärskade ett språk speciellt bra vågade ta mer talutrymme i mindre grupper. I enlighet 

med flera studier visar det dessutom att talutrymmet mellan eleverna är ojämnt fördelat under 

en traditionellt lärarledd lektion där klassläraren står för 2/3 av talutrymmet (Dysthe 2003, 

Lundgren 1979).  

   En annan viktig faktor att ha med i bakhuvudet när man studerar fördelningen av 

talutrymmet i ett klassrum är den kulturella påverkan av språk (Hagberg-Persson 2001, s.121). 

Enligt en studie av Crago, genomförd 1992 som Hagberg-Persson hänvisar till, uppfostras 

inuiter till att hålla en låg profil och snarare iaktta än aktivt delta i samtal med vuxna. Detta 

förhållningssätt menar man följer med barnen in i skolan (a.a., s.122).  En annan studie, gjord 

1997 av Nauclér och Boyd som Hagberg-Persson hänvisar till, visar att turkiska barn intar en 

mer passiv roll under berättarstunder än svenska barn i förskolan. Hagberg-Persson skriver 

vidare att de turkiska barnen således kommer sämre förberedda till skolan (a.a., s.122).  

 

2.3.7 Utforskande tal 

Som tidigare nämnts är språkbruket en viktig del i elevernas kunskapsfördjupning och 

språkutveckling. Rupert Wegerif och Niel Mercer är inne på samma spår i sin artikel 

Computers and reasoning through talk in the classroom (1996, s.53). Det måste finnas 

utrymme för eleverna att ställa olika typer av frågor till varandra och läraren, resonera, 

uttrycka hypoteser och även sätta ord på det som de lärt sig. Detta sätt att tala kallar Wegerif 
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och Mercer för utforskande tal. För att alla elever ska få ut så mycket som möjligt i en sådan 

talsituation finns två viktiga grundregler; att eleverna respekterar varandra och att alla deltar 

på lika villkor (a.a., s.54).  LØkensgard Hoel (2001) menar att ett utforskande tal kännetecknas 

av att talaren har gott om tid på sig att omformulera sig och ta nya riktningar alltmedan 

tankeverksamheten för oss vidare.  

    Men hur mycket utrymme finns det för utforskande tal i skolan? Studier från 1990-talets 

England visar att elever då inte fick möjligheten att använda ett utforskande språk i skolan 

(Wegerif & Mercer 1996, s.53). Enligt dem kan en av orsakerna vara att lärarens ansvar för att 

lära ut allt som står i läroplanen gör det svårt att hinna med fri diskussion i klassrummet. 

Huruvida detta är applicerbart på svenska skolan i dag diskuteras vidare under 

resultatdiskussionen.   

 

2.3.8 IRF – Initiation, Response, Feedback 

IRF är en förkortning av orden initiation, response och feedback (fråga, svar, återkoppling). I 

många klassrum är detta interaktionsmönster relativt vanligt. Läraren ställer en fråga, eleverna 

räcker upp handen och någon blir utvald att besvara frågan för att sedan få respons från 

läraren i form av ett ”rätt” eller ”fel” (Gibbons 2010, s.37). Svaret är oftast mycket kortfattat, 

så eleven får inte möjlighet att använda sig korrekt av språket. Så här skulle det till exempel 

kunna gå till:  

Läraren: Vem var det som cyklade ner för berget i filmen?  

Elev: Kalle! 

Läraren: Ja, precis!  

 

Denna typ av frågemetod kallar Lindberg (2005) för slutna frågor. Interaktion av detta slag är 

starkt förknippat med det som många kallar för ett traditionellt klassrum (Lindberg 2001). 

Denna form av interaktion i klassrummet var dessutom mest förekommande år 2001 (a.a). 

Hur ser det ut i dag? 

   Lindberg (2005) förespråkar i stället öppna frågor som är mer kognitivt krävande. Dessa 

frågor kräver oftast ett längre resonemang från svararen och utmanar elevernas språkliga 

kompetens, vilket är önskvärt för elevernas språkutveckling (Cummins 2000).   
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    Man behöver inte bannlysa IRF, men den bör inte ta så stor plats eftersom den inte gynnar 

elevernas språkutveckling. Eleverna behöver tid att formulera sig och sedan få ett gensvar 

som är lika uttömmande (a.a.).  

 

2.3.9 Andraspråksinlärningen  

Elever som lär sig på sitt förstaspråk har ett försprång när de ska lära sig skolspråket eftersom 

de redan behärskar basen i språket (Gibbons 2002, s.23). För L2-talare blir det lite mer 

komplext. De ska inte bara anamma de nya ämneskunskaperna, de ska också lära sig ett nytt 

språk – både vad gäller vardags- och skolspråk (Löthagen m.fl. 2012, s.11). Löthagen (2012) 

hänvisar till en tabell med en uppskattning av hur lång tid det i genomsnitt kan ta för elever att 

lära sig ett språk på infödd nivå, beroende på ankomstålder. I genomsnitt kan det ta 3-8 år för 

elever som kommer till Sverige i åldern 5-7 år, och cirka 2-5 år för elever som kommer när de 

är mellan 8-11 år gamla (a.a,. s.11). Denna uppställning bygger på olika forskningsresultat 

från olika amerikanska undersökningar som Collier har sammanställt. Man måste dock vara 

medveten om att dessa studier genomfördes under 1980-talet, och mycket har hänt sedan dess. 

Enligt Tiia Ojala (2017-01-27, muntlig kommunikation) är det inte alls omöjligt att det, med 

dagens undervisning, går betydligt fortare att uppnå infödd språknivå förutsatt att man arbetar 

mer språkinriktat i alla ämnen. 

   Krashen med flera talar dessutom om en så kallad tyst period. Under den tysta perioden 

pratar inte eleven utan fokuserar i stället på att insupa det nya språket (Abrahamsson 2009, 

s.126). Den tysta perioden infinner sig oftast i början av andraspråksinlärningen, då man 

vanligen pratar i enstaka ord (a.a., s.126). 

   En viktig faktor för språkutveckling är dock att eleverna får möjlighet att använda sig av 

språket, vilket även Bruner 1983, s.119) trycker hårt på: ”The only way language use can be 

learned is by using it communicatively.”. Men vad mer exakt innebär kommunikation?  

 

2.3.10 Kommunikation 

Enligt Mikael Jensen (2012) finns det ingen tillfredställande beskrivning av begreppet 

kommunikation. Man kan förenklat säga att kommunikation är när en sändare (det kan vara en 

person, flera personer, djur, en film, en bok, etc.) och en mottagare (det kan vara en eller flera 
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personer, djur) delar information med varandra. Kommunikationens karaktär påverkas av 

miljön runt omkring och har alltid ett syfte (a.a., s.13).  

   Man kan dela upp kommunikationsbegreppet i två delar – den verbala och den icke verbala 

(Jensen 2012, s.14). Verbal kommunikation avser symboler och symbolsystem. Det innefattar 

alltså både det talade språket och teckenspråk, som i vissas ögon upplevs som ett icke verbalt 

språk. Den skrivna texten är således en verbal kommunikation. Icke verbal kommunikation är 

när vi använder kroppen för att kommunicera utan att använda symboler. Det kan till exempel 

vara att klappa händerna, le, himla med ögonen, etc.  

   När elever kommer in i ett klassrum tar de genast en roll, vare sig de blir tilldelade den eller 

aktivt tar den själv (Jensen 2012, s.15). Vanligtvis har läraren rollen som förmedlare medan 

elevernas roll är mottagare. Men elevernas roller sinsemellan kan också skilja sig åt. Enligt 

Cohen finns det olika statusmönster som uppstår till följd av etnicitet, socialklass, kön och 

intellekt (Hagberg-Persson 2001, s.120). Elever med låg status pratar mindre i klassrummet 

och gör inte anspråk på talutrymmet i samma utsträckning som elever med hög status (a.a., 

s.120).   

   Hur vi möblerar klassrummet påverkar kommunikationen (Jensen 2012, s.65). Raka 

bänkrader där alla tittar framåt inbjuder inte till kommunikation medan en så kallad sociopetal 

modell där eleverna sitter ansikte mot ansikte gynnar ett aktivt kommunikationsklimat. Att 

låta eleverna flytta ner på golvet i en cirkel ökar kommunikationen ytterligare eftersom 

eleverna kommer närmare varandra och blir på ett sätt likvärdiga inför varandra (a.a., s.66).  

 

2.3.11 Språkinriktad undervisning 

För att elever ska kunna ta till sig ämnesundervisningen på ett tillfredställande vis bör alla 

lärare på skolan arbeta mer språkinriktat (Hajer & Meestinga 2010, s.19). Varje skolämne har 

sin egen diskurs, och för att eleverna ska kunna ta till sig den och senare även använda sig av 

den i både tal och skrift behöver lärarna organisera undervisningen på så sätt att eleverna 

förvärvar dessa kunskaper. Sådan undervisning är ”//… kontextrik, full av rika möjligheter till 

interaktion och innehåller språklig stöttning.” (a.a., s.11). Detta är särskilt viktigt för L2-

talare.  
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2.3.12 Styrdokumenten 

Vad säger egentligen läroplanen om vikten av att eleverna får möjlighet att tala i 

klassrummet? Stödjer den vad forskningen förespråkar? Det är tydligt att man värdesätter 

samtalet som en viktig del i elevernas språkutveckling (Skolverket 2015, s.9). Det är skolans 

ansvar att se till att alla elever kan använda det svenska språket i både tal och skrift efter att 

genomgått grundskolan. Vidare skriver Skolverket att lärarna ska ”//… organisera och 

genomföra arbetet så att eleven … // – får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.” 

(a.a., s.14). Enligt min uppfattning menar läroplanen Lgr11 att undervisningen ska organiseras 

på så vis att eleverna får möjlighet till mediering och utforskande tal.   
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3. Metod 

 

3.1 Kvalitativt eller kvantitativt? 

Det första steget i en forskningsstudie är att fundera kring frågeställningen. Vad är det man 

vill studera? När man har formulerat sin hypotes följer arbetet med teoridelen som sedan ska 

användas i relation till de data som samlats in för studien. Detta upplägg utgår från en 

deduktiv teori (Bryman 2011, s.26).  Det är just på detta vis jag har gått tillväga. Hypotesen 

jag utgått ifrån är att svenska som andraspråkselever får minst talutrymme i klassrummet i 

förhållande till elever med svenska som modersmål, trots att forskning pekar på att just 

användandet av språket är avgörande för en god språkutveckling (Bruner 1983).   

   Utifrån frågeställningen väljer man sedan vilken ansats man vill ha; en kvalitativ eller en 

kvantitativ (Bryman 2011, s.20). Olika forskningsmetoder kan delas upp i två olika läger.  

Den kvantitativa forskningsmetoden har mer styrda och avgränsade forskningsfrågor (a.a., 

s.373). Den präglas av distans, struktur, siffror och forskarens egen uppfattning av empirin 

(a.a., s.371). Medan den kvalitativa forskningsmetoden anses vara mer öppen och kan skifta 

under forskningsprocessen (a.a., s.373). Där är forskaren mer nära sina informanter och den 

empirin som resultatet vilar på är oftast fyllig (a.a., s.371). Men måste man välja? Enligt 

Rodney Åsberg (2001) är det inte bara möjligt utan även berikande att använda sig av både 

kvalitativa och kvantitativa inslag i sin forskningsstudie. Men till skillnad från många andra 

forskare anser Åsberg att man inte kan kategorisera forskningsmetoder som kvalitativa eller 

kvantitativa medan däremot data kan ha dessa egenskaper (2001). De data som jag samlat in 

kommer att presenteras både kvantitativ, i form av stapeldiagram, och kvalitativt genom 

beskrivningar av beteenden eller skeenden i klassrummen.  

 

3.2 Observation som metod  

För bästa tänkbara resultat valde jag att använda strukturerad observation som metod. Karin 

Forslund Frykedal (2014-03-26, muntlig kommunikation) menar att observation är den bäst 

lämpade metoden för att fånga icke-verbalt beteende och processer som är omedvetna. 

Intervju som metod skulle i detta fall kunna ge en missvisande bild av verkligheten och 

snarare lyfta fram informanternas personliga upplevelse av vem som till exempel pratar mest i 
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klassrummet. Det är inte ovanligt att människor tycker på ett visst sätt men agerar på ett annat 

(Bryman 2011). Därför valde jag i tidigt skede bort intervju som alternativ att samla in data 

på. 

Jag valde observation med hög grad av struktur (Hammar Chiriac & Einarsson 2013, s.20). 

Denna typ av observation kännetecknas av mycket förarbete i form av exempelvis pilotstudier 

och utformande av observationsschema. I en observation med hög grad av struktur är 

situationer eller företeelser som ska observeras förutbestämda (a.a., s.20).  Till observationen 

hade jag förberett ett observationsschema (se bilaga 3, s.60) som jag utgick ifrån. Valet av 

frågor som skulle observeras utformades utifrån de kriterier som olika forskare menar 

inbjuder till mer eller mindre taltid, såsom IRF-metoden, mediering som metod, utforskande 

tal, direkta frågor och handuppräckning.  

    Med ett noga genomarbetat observationsschema kan man genomföra sina observationer 

mer effektivt och reliabelt (a.a., s.21). Det finns vissa kriterier för ett väl underbyggt 

observationsschema. Det måste dels vara enkelt att fylla i för observatören, kategorierna för 

vad som ska observeras får inte vara tvetydiga och bör således kräva minimal tolkning av 

observatören (a.a., s.21). I detta fall är det jag själv som både har komponerat schemat och 

genomfört observationerna vilket, enligt min uppfattning, har genererat färre tolkningar. Å 

andra sidan skriver Bryman (2011), att med en strukturerad observation är det svårt att uppnå 

en hög grad av reliabilitet eftersom observatörens uppmärksamhet bland annat kan bli sämre 

under själva observationen, men också kan skifta i styrka mellan de olika tillfällena. Men man 

kan lära sig att bli bättre på att observera och således slutligen nå högre reliabilitet (a.a., 

s.274).  

   Man talar vanligtvis om två sorters observationer – den dolda och den öppna. Vid en öppen 

observation är deltagarna informerade i förväg om studiens syfte och är väl medvetna om att 

man är där och varför man är där (Hammar Chiriac & Einarsson 2013, s.29). Det var denna 

typ av observation jag valde att använda mig av. Vid en öppen observation är det viktigt att 

observatören har fått elevernas förtroende – att de känner sig trygga i min närvaro (a.a., s.30). 

Jag valde därför att komma ut och träffa eleverna när informationen om observationen till 

föräldrarna skulle delas ut. På så vis fick eleverna ett ansikte på mig och även möjligheten att 

ställa frågor om sådana fanns.  

   För att öka studiens reliabilitet föreslår Hammar Chiriac och Einarsson (2013) att man ska 

genomföra pilotstudier där man får möjlighet att testa sitt observationsschema och göra vissa 
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ändringar innan de riktiga observationerna ska äga rum. Jag gjorde två pilotstudier i två andra 

klasser än dem som jag ämnade ha med i min studie. Valet av pilotklasserna skedde 

strukturerat och icke slumpmässigt. I min pilotstudie upptäckte jag att stödanteckningar var en 

nödvändighet för att ge extra stoff och tyngd till min studie. Till exempel antecknade jag vad 

som arbetades med under lektionen, vilket rörelsemönster läraren hade i klassrummet, hur 

klassrummet var möblerat och om eleverna verkade vara fokuserade på det som de var 

ämnade att göra. Staffan Larsson (1994) menar att det alltid gömmer sig en tolkning varje 

beskrivning av verkligheten. För att hjälpa läsaren att förstå resultatet och analysen av de data 

som samlats in bör man tydligt redogöra för den förförståelse som ligger till grund för det 

perspektiv man haft under insamlandet och i analysen av empirin (a.a., s.166). När jag skriver 

om att elever tappar fokus menar jag elever som går runt i klassrummet eller gör något annat 

än det som de är ålagda att göra, samt elever som talar eller fnissar åt något annat än den 

arbetsuppgift de fått. Jag antecknade även i vilka former som mediering användes som 

verktyg i klassrummet. Jag tittade på om läraren tog hjälp av konkret material, bildstöd, 

lärobok, gester, måla/skriva på tavlan, tekniska verktyg, klasskompisar eller omformuleringar. 

Anteckningar av detta slag präglas av en så kallad hermeneutisk tradition och benämns som 

kvalitativ (Larsson 1994).  

   Under mina observationer tittade jag på hur ofta eleverna räckte upp handen. Detta 

antecknades i form av streck på mitt observationsschema. Till detta fördes inga extra 

anteckningar vilket således innebär att denna fråga endast presenteras kvantitativt i 

resultatdelen.  

   Jag tittade även på hur ofta utforskande tal användes i klassrummet. Kriterierna för 

utforskande tal som jag utgick ifrån var om eleverna fick möjlighet att berätta vad de hade lärt 

sig, om eleverna fick möjlighet att ställa hypoteser eller om eleverna fick lov att diskutera 

reflekterande tillsammans.  

   Vidare tittade jag på hur ofta IRF-metoden användes i klassrummet. Jag satte ett streck varje 

gång läraren ställde en fråga som endast krävde ett kort svar från eleven med en hastig 

respons från lärare.  

   Jag observerade även hur ofta läraren ställde en direkt fråga till en elev. Här drog jag streck 

i alla lägen där en elev blev tillfrågad utan att ha räckt upp handen. Frågans karaktär kunde 

antingen vara öppen eller följa IRF-mönstret.  
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    Jag adderade även en fråga till mitt observationsschema. Jag upptäckte att många elever 

talade rakt ut i klassrummet vid flera tillfällen. Detta var således något som behövde finnas 

med på observationsschemat annars skulle resultatet varit missvisande.  

   Man kan även öka studiens reliabilitet genom att två observatörer observerar samtidigt för 

att sedan jämföra de data som samlats in för att således se om man kanske missat eller 

feltolkat något (Hammar Chiriac & Einarsson 2013, s.43). Detta var dock inte ett alternativ 

för denna studie då jag är ensam i arbetet med den.  

 

3.3 Urval 

Jag beslutade mig för att genomföra mina observationer i fem klasser i år 2. Valet av kommun 

var inte slumpmässigt, utan jag valde en kommun där jag vet att man har många skolor med 

L2-talare eftersom det var dem jag framför allt ämnade observera. Jag skickade ut en 

förfrågan till samtliga skolor i kommunen, där tanken var att jag skulle observera i de fyra 

första skolorna som hörde av sig, och då endast i år 2. Detta skulle då ha bidragit till att 

urvalet blir något mer slumpmässigt, enligt min åsikt. Tyvärr var det endast två skolor som 

nappade på min förfrågan, varav den ena skolan slutligen drog sig ur till följd av ett 

utvecklingsarbete som tog upp all deras tid. I och med att jag endast observerade på en skola 

beslöt jag mig för att observera även i år 1 för att ha tillräckligt mycket empiri för att kunna 

komma med några slutsatser. Det innebar att jag i stället observerade i tre klasser med elever i 

år 1, samt tre klasser med elever i år 2. I klasserna har det varit sex eller fler L2-talare.  

 

3.3.1 Gr1  

Eleverna går i år 2. Under observationstillfället deltog sex L2-talare och nio L1-talare i 

klassrummet, samt en klasslärare och två fritidspedagoger. Eleverna satt vid höga bord som 

stod i grupper om fyra. I klassrummet fanns även en stor matta och en hörnsoffa.  

Första passet arbetade eleverna med läsläxan. Tre fick läsa läsläxan högt för en pedagog i 

klassrummet, medan resterande fick svara på frågor om kapitlet de haft i läxa. Det var ett 

ständigt sorl i klassrummet, men enligt min uppfattning tycktes detta inte bekomma dem. En 

L2-talare verkade tappa fokus, men hittar efter en stund tillbaka till arbetet utan att någon 

pedagog hjälpte till.    
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Under andra passet fick eleverna arbeta i så kallade extraböcker där det svenska språket tränas 

på olika sätt. Läraren gick runt mellan eleverna och såg hur det gick för dem och hjälpte de 

som behöver ha hjälp. En elev hade svårt att lösa ett korsord. Läraren tog då fram en kartong, 

en låda och en ask och frågade vad hon höll i. En diskussion uppstod kring olika ord som 

nästan betyder samma sak, och eleven såg glad ut när hen förstod att ordet korsordet sökte var 

ask och inte låda som hen först trott.  

 

3.3.2 Gr2 

Eleverna går i år 2. Under observationstillfället deltog sex L2-talare och tio L1-talare i 

klassrummet. Första passet stod borden i grupper om fyra. Under andra delen av andra passet 

var samtliga bord skjutna åt sidorna och stolarna stod i en stor ring på golvet. I klassrummet 

fanns även en stor matta och en hörnsoffa.  

Under första passet satt eleverna i ring i soffhörnan. Några satt i soffan och några på mattan. 

Klassläraren höll en gedigen genomgång kring hur man kan fantisera ihop en liten historia 

kring en bild. Hon höll upp en tecknad bild av en pojke och berättade en liten historia kring 

honom. Eleverna lyssnade. Hon gjorde likadant med ytterligare ett kort. Med det tredje kortet 

bad hon eleverna om hjälp. Eleverna fick räcka upp handen och berätta lite var. Det var endast 

L1-talare som räckte upp handen. Därefter delade klassläraren ut en bild till varje elev. De 

fick en liten stund på sig att titta och fundera lite kring bilden och sedan gick hon laget runt. 

En L2-talare och en L1-talare behövde stöttning för att kunna berätta. Passet avslutades med 

en gemensam återkoppling.  

Andra passet inleddes med högläsning. Eleverna satt på sina platser och klassläraren satt på en 

stol längst framme vid tavlan. Läraren ställde frågor med jämna mellanrum. Hon förklarade 

två ord från texten. Läraren gjorde verklighetskopplingar till boken som bidrog till en kort 

diskussion. Två av L2-talarna hade svårt att koncentrera sig under högläsningen. De viskade 

till varandra, busade och fnissade.  

Efter högläsningen flyttades borden åt sidorna och stolarna placerades i en cirkel mitt på 

golvet. De genomförde ett så kallat kompissamtal. Klassläraren skickade runt en terapiboll. 

Den som höll i bollen fick lov att prata. Eleverna fick svara på följande frågor: Har du löst en 

konflikt i veckan?, Har du råkat göra en kamrat ledsen?, samt Har du blivit ledsen eller illa 
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behandlad under veckan? Alla elever svarade. En L2-talare stöttades för att kunna ge ett 

utvecklande svar.  

 

3.3.3 Gr3 

Elever i år 2. Under observationstillfället deltog sex L2-talare och femton L1-talare i 

klassrummet. Klassrummet bestod av fem små bordsöar med plats för 4-6 elever per grupp. I 

ena hörnet stod en liten soffa. I klassrummet fanns det ingen plats för en matta.  

Första passet inleddes med en matematikgenomgång. Klassläraren pratade om avstånd och 

målade upp en karta på tavlan. Det var väldigt tydligt och konkret. Hon berättade hela tiden 

vad hon gjorde; ”Nu målar jag en bro som man ska ta sig över” och så vidare. Hon ställde 

några kontrollfrågor som eleverna fick räcka upp handen och svara på. Därefter fick eleverna 

arbeta individuellt i sina matematikböcker. Klassläraren gick runt bland alla elever, inte bara 

till dem som räckte upp handen. Hon stannar till hos en L2-talare och läser en av frågorna 

högt. Hon frågar om eleven vet vad ett visst ord betyder. Eleven skakar på huvudet får sedan 

ordet förklarat för sig. Vid fyra tillfällen hjälper elever varandra i klassrummet. Vid ett av 

tillfällena ropar klassläraren ”Tyst!”, men fyller fort i ”Eller hjälper du henne?”.  

Andra passet inleddes med högläsning. Klassläraren förflyttar sig till olika platser i 

klassrummet. Hon stannar upp ibland och ställer frågor kring innehållet och förklarar vissa 

ord. Jag upplever inte att någon verkar tappa fokus. Efter högläsningen följde egen 

tystläsning. Även då cirkulerar klassläraren runt bland eleverna. Hon ställer frågor till 

eleverna kring böckerna, förklarar ord och några elever får även läsa högt för henne.  

  

3.4.4 Gr4 

Elever i år 1. Under observationstillfället deltog sex L2-talare och tio L1-talare i klassrummet. 

Klassrummet bestod av fyra större bord som var rundade och hade plats för fem till sju elever. 

I ena hörnet av klassrummet fanns en stor matta och en hörnsoffa. I klassrummet fanns även 

ett litet bord med plats för en elev.  

Första passet inleddes med högläsning. Eleverna satt på sina platser och klassläraren satt 

längst framme vid tavlan och läste. Hon stannade upp ibland och ställde frågor till eleverna 
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kring textens innehåll, samt förklarade vissa svåra ord. En L2-talare satt och skruvade på sig i 

stolen och upplevdes ofokuserad. Läraren ställde en fråga till eleven kring bokens innehåll. 

Eleven kunde inte svara och ombads att försöka koncentrera sig bättre.  

Efter högläsningen fick eleverna arbeta i sina matematikböcker. Ytterligare en lärare kom in i 

klassrummet. En av lärarna satte sig tillsammans med en L1-talare och hjälpte hen. Den andra 

läraren gick runt bland eleverna och hjälpte dem som räckte upp handen. Två L2-talare satt 

och fnissade med varandra. Det tog ett tag innan lärarna uppmärksammade detta. De fick en 

tillsägelse att skärpa sig och koncentrera sig på matematiken. De räknade, men tittade upp och 

fnissade mot varandra med jämna mellanrum ändå. Läraren fick säga till dem tre gånger till. I 

övrigt var det relativt lugnt i klassrummet. Alla såg ut att räkna och räcka upp handen när de 

behövde stöttning.  

Under andra passet hade de kompissamtal. De samlades i soffhörnan. Tre L2-talare och en 

L1-talare bråkade på skoj om vem som skulle få sitta i hörnet på soffan. Klassläraren fick ryta 

till. De satte sig lugnt ner. Eleverna fick i uppgift att berätta om de sett eller hört någon bli 

ledsen under veckan, samt berätta om de själva blivit sårade. En boll skickades runt. Den med 

bollen fick prata. Man fick lov att säga pass, men alla valde att prata. Två av L2-talarna fick 

frågorna mer utförligt förklarade och fick mycket stöttning för att kunna besvara frågorna. Tre 

L2-talare (inte de som fick stöttning) hade svårt att koncentrera sig på samtalet. Klassläraren 

fick påminna om att visa respekt och lyssna på sina kompisar. De svarade själva mycket 

kortfattat på frågorna.  

 

3.3.5 Gr5 

Elever i år 1. Under observationstillfället deltog åtta L2-talare och fyra L1-talare i 

klassrummet. Bänkarna stod i långa rader, med fem bänkar per rad. Längst bak i klassrummet 

stod en soffa och nedanför låg en stor matta.  

Första passet bestod av ett bokstavstest. Klassläraren sa en bokstav som de skulle skriva upp 

på ett papper. En stor och en liten bokstav. Eleverna verkade fokuserade och var tysta. En L2-

talare undrade om hen förstått rätt. Klassläraren kom fram till eleven och kikade, samt 

förklarade tydligt en gång till och sa att hen verkade ha förstått alldeles utmärkt. Ungefär 

halvvägs in i testet blev en L1-talare ofokuserad. Läraren förklarade att det strax var färdigt.  
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Till andra passet sattes lugn musik på. Det var lugnt och tyst i klassrummet och eleverna 

arbetade med arbetsböcker i svenska. Klassläraren gick runt bland eleverna och tittade hur det 

gick för dem. Hon gick inte bara till dem som räckte upp handen utan även till de andra. Hon 

kom fram till alla åtminstone en eller två gånger. Många av L2-talarna ställde frågor till 

läraren rakt ut i klassrummet, men det verkade inte störa någon. Den lugna musiken i 

klassrummet gjorde att eleverna höll samtalet väldigt lågmält.  

 

3.3.6 Gr6 

Elever i år 1. Under observationstillfället deltog nio L2-talare och elva L1-talare i 

klassrummet. Bänkarna stod på rader, tre rader med fyra bänkar ihop och tre rader med två 

bänkar ihop. Längst ner i klassrummet fanns en liten soffa och en matta.  

Första passet inleddes med något klassläraren kallade för morgonröris. Det var rörelser till 

musik som visades på storbild i klassrummet. En L2-talare valde att inte deltaga. Läraren 

pratade med eleven, men hen valde att ändå inte vara med. Övriga elever deltog i 

morgonrörisen. Efter morgonrörisen fick eleverna arbeta med ett bokstavspapper. De skulle 

skriva alla bokstäver i alfabetet. Jag noterade att många av L2-talarna ville visa klassläraren 

sina bokstäver och säga till när de var färdiga. Efter ett tag gjorde många L1-talare likadant. 

Min upplevelse var dock att L1-talarna gjorde det till följd av att L2-talarna gjorde det. När 

samtliga var färdiga med bokstavsskrivandet skulle de ha ett litet bokstavstest. En L2-talare 

hade missuppfattat uppgiften och fick den förklarad igen. En annan L2-talare satt och fnissade 

och vek ihop ett papper och målade på det. Jag upplevde att eleven inte lyssnade så noga på 

instruktionerna. Men när fröken sa att eleverna gärna fick ha ett kladdpapper under testet 

räckte L2-talaren, som verkat okoncentrerad, upp handen och frågade vad det betydde. 

Klassläraren förklarade och eleven verkade få en aha-upplevelse. Eleven lyssnade kanske 

trots allt. Samtliga elever deltog i testet.  

Andra passet inleddes med att eleverna fick ta ett varv runt skolan. De skulle lyssna, lukta och 

känna in våren, sa klassläraren. Alla elever rusade ut. Ingen dröjde sig kvar. De droppade 

sedan in en efter en i klassrummet. Klassläraren samtalade med en och en om olika saker. 

Med en L2-talare pratade hon om elevens teckning. När alla elever återigen var samlade i 

klassrummet bjöd klassläraren fram en L1-talare som fick berätta om en sak som hen haft med 

sig hemifrån. Läraren och övriga elever ställde frågor till L1-talaren. L1-talaren använde ordet 
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”jätte” som prefix. Klassläraren förklarade prefixets innebörd, samt att ordet ”jätte” även är 

benämningen på ett sagoväsen. Ytterligare en L1-talare fick visa en sak hemifrån.  

   

3.4 Genomförande 

Jag deltog en hel förmiddag i varje klass, från kl. 08:20 till 11:10. Lektionstiden för varje 

klass var en timme och fyrtio minuter, övrig tid bestod av tjugo minuter rast då jag inte 

observerade. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att man försöker lägga observationerna så 

nära i tid som möjligt eftersom eleverna inte beter sig på samma vis i början av en termin som 

i slutet av en termin. Observationerna genomfördes därför under april och maj månad 2016 

och genererade tio timmars undervisningstid totalt.  

För att erhålla ett så sanningsenligt resultat som möjligt bör man vara helt avskärmad från 

dem man observerar (Forslund Frykedal 2014-03-26, muntlig kommunikation). Jag placerade 

mig på en stol eller i en soffa nere i ena hörnet i klassrummet. Klasslärarna presenterade mig 

på morgonen och eleverna tittade på mig och hälsade. Mitt mål var att sitta med i klasserna 

och observera en så autentisk klassrumssituation som möjligt. Därför valde jag att inte starta 

min observation förrän klockan 09:00. Anledningen till att jag gjorde på detta vis var för att 

de skulle hinna slappna av och kanske till och med glömma bort att jag var med i 

klassrummet. Några verkade medvetna om min närvaro de första 20 minuterna, men därefter 

upplevde jag att skoldagen flöt på som vanligt. Jag interagerade inte med eleverna i 

klassrummet, mer än sa hej till dem på morgonen. 

Jag inser dock att det är svårt att skapa en autentisk klassrumssituation vid en öppen 

observation. Eleverna kan ha betett sig på ett annat sätt än vad de skulle ha gjort om jag inte 

var med i klassrummet. Bryman (2011) menar att undersökningar som bygger på 

strukturerade observationer därför inte kan förklara något som brukar hända i verkligheten då 

min närvaro kan göra att både lärare och elever beter sig annorlunda emot vad de skulle gjort 

om jag inte satt med i klassrummet. Detta påverkar såklart studiens validitet. Jag är således 

medveten om att en dold observation hade varit att föredra för ett så sanningsenligt resultat 

som möjligt, men av olika anledningar var filmning inte tillåtet i flera av klasserna. Å andra 

sidan är det svårt att gömma en kamera i klassrummet vilket således kan ha inverkan på 

eleverna och lärarnas beteende.   
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3.5 Etiska principer  

Det finns fyra etiska principer som man som forskare måste förhålla sig till vid en studie. 

Först har vi det så kallade informationskravet. De som ska delta i studien måste informeras 

om syftet med den, samt upplysas om att deltagandet är frivilligt (Vetenskapsrådet 2004, s.7). 

Man måste även informera om det finns någon risk för obehag eller risker med studien (a.a., 

s.7). Enligt min uppfattning bidrar inte min studie till något obehag för eleverna då dessa är 

helt anonyma i undersökningen. De syns som ett streck på ett papper och benämns antingen 

som L1-talare eller L2-talare. Varken namn, kön eller etnicitet nämns någonstans.  

   Som forskare har vi också ett samtyckeskrav att ta hänsyn till. Det innebär att man måste ha 

deltagarnas godkännande/samtycke för att få lov att använda sig av data rörande dem 

(Vetenskapsrådet 2004, s.9). I mitt fall är elever under 15 år vilket innebar att jag behövde ha 

elevernas vårdnadshavares godkännande. Jag informerade eleverna muntligt om min studie, 

samt skickade med varje elev ett informationsblad hem till vårdnadshavaren som de fick 

skriva under och skicka med eleverna tillbaka till skolan (se bilaga 2, s.58). Jag fick svar från 

nästan alla. Med de två som svarat att deras barn inte fick deltaga i studien var det 

sammanlagt fem elever som inte observerades.  

   Konfidentialitetskravet innebär att all data som samlas in för studien måste förvaras på ett 

sådant sätt att inga obehöriga ska kunna komma åt det (Vetenskapsrådet 2004, s.12). I studien 

ska det inte gå att ta reda på vilka personerna är utan de ska vara helt anonyma. Jag har inte 

samlat in någon information om elevernas identiteter utan de är helt anonyma genom hela 

studien. Mina observationsscheman har överförts digitalt och lagrats på ett USB. 

   Det fjärde och sista kravet som en forskare måste förhålla sig till är det så kallade 

nyttjandekravet. Det innebär att studiens data inte får lov att användas för kommersiellt bruk 

eller liknande (Vetenskapsrådet 2004 s.14). Om forskningsresultatet ska användas igen får 

detta endast ske i studier med liknande syfte som denna (a.a., s.14). Detta var jag tydlig med i 

mitt informationsbrev som skickades hem till vårdnadshavarna.  

   En annan viktig del som man som forskare kan tänka på är att erbjuda deltagarna och 

vårdnadshavarna möjligheten att ta del av forskningsresultatet när det är färdigt 

(Vetenskapsrådet 2004, s.15). Antingen genom en sammanfattad version eller genom att 

skicka hem hela uppsatsen. Jag erbjöd dem detta i mitt informationsbrev till vårdnadshavarna. 
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De som ville ha en sammanfattad version eller hela arbetet fick skriva ner sin e-postadress, så 

skickar jag över arbetet när det är färdigt.  

 

3.6 Metoddiskussion  

Det hade varit intressant att ta klasser från flera olika kommuner, men det hade blivit ett allt 

för omfattande arbete som tyvärr inte ryms inom tidsramen för den här studien. För att öka 

studiens validitet hade det varit bra om jag hade filmat lektionerna i stället för att sitta med i 

klassrummet, men eftersom det i flera av klasserna inte var okej beslöt jag mig för att sitta 

med i klassrummet i stället, trots att det kan försämra resultatets trovärdighet.    

Enligt min uppfattning fungerade observationerna bättre än förväntat, trots att jag genomförde 

en så kallad öppen observation. Jag inser att en videoupptagning möjligen hade kunnat ge 

ännu mer stoff, men jag upplever att jag lyckades fånga upp det jag hade som ambition att 

titta efter. Jag inser dock att det troligen hade blivit svårare att hinna räkna alla 

handuppräckningar om elevantalet i klasserna hade varit större och om fler hade räckt upp 

handen samtidigt. Jag hade turen att så inte var fallet under någon av mina observationer.  

     En del anser att man med den kvantitativa ansatsen kan granska omvärlden objektivt 

(Hammar Chiriac & Einarsson 2013, s.51). Men är det fullt möjligt? Staffan Larsson (2005, 

s.4) skriver i sin artikel Om kvalitetskriterier i kvalitativa studier att det alltid sker en tolkning 

och att all fakta är perspektivberoende. Borde inte detta även gälla enkäter och övriga metoder 

som brukar klassas som kvantitativa? Dels gör forskaren en tolkning av de data hen har fått in 

därefter tolkar läsarna dennes analys utifrån sin världsbild och erfarenheter. Bara för att 

resultatet visas i form av siffror betyder det alltså inte att det är fritt från tolkning, men detta 

faktum gör inte på något vis resultatet mindre relevant. Men som tidigare nämnts menar 

Staffan Larsson (1994) att man genom att synliggöra sina egna perspektiv möjliggör att 

läsarens tolkning ändå blir snarlik forskarens tolkning, i detta fall min. Jag har därför under 

avsnittet där observation som metod beskrivs tydliggjort vad jag definierar som utforskande 

tal, vad jag klassar som ”att tappa fokus” i klassrummet, etcetera.  
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3.7 Analys och presentation av data 

Alla kvantitativa data som samlats in under studien har jag sammanställt. Av summan på varje 

fråga har jag räknat ut medelvärdet. Risken med att presentera det som medelvärde är att det 

kan ge en missvisande bild av resultatet eftersom den inte tar hänsyn till så kallade 

extremvärden (Bryman 2011, s.324). För att kompensera detta kan man räkna ut 

standardavvikelsen. Den visar hur stor avvikelsen är från medelvärdet. Detta är dock ett 

mycket tidskrävande sätt att redovisa resultatet om det ska räknas ut manuellt. Det är en 

uträkning i flera steg som avslutas med roten ur. Enligt min åsikt riskerar man dessutom att 

exkludera en del av den tilltänkta målgruppen för studien då de inte vet hur de ska läsa av ett 

resultat som presenteras med standardavvikelse. Jag har därför valt att göra en något 

förenklad redovisning av kvantitativa data i form av medelvärde presenterat i stapeldiagram.  

   Jag har valt att presentera tre olika medelvärden; den röda stapeln visar medelvärdet för L1-

talare, den gröna stapeln visar medelvärdet för L2-talare och den blå stapeln visar 

medelvärdet för L1-talare och L2-talarna tillsammans. Jag har valt att presentera det 

sammantagna värdet för att läsaren ska ha något att jämföra varje enskild grupps medelvärde 

med.  

   För att läsaren tydligare ska förstå hur medelvärdet för varje fråga har räknats ut följer här 

en förklaring av en av de frågor som fanns med på observationsschemat. Detta 

tillvägagångssätt har använts på samtliga frågor.  På fråga 1 tittade jag på hur många gånger 

eleverna räckte upp handen i klassrummet. Jag räknade först ut hur många gånger L2-talarna 

hade räckt upp handen i varje klass, lade sedan samman dessa summor vilket fick en 

slutsumma på 71 gånger. Denna summa delades sedan med antal L2-talare som fanns i gr1-

gr6 (41 st.) som i sin tur visar medelvärdet för hur många gånger en L2-talare räcker upp 

handen i klassrummet. Samma tillvägagångssätt användes även för att räkna ut medelvärdet 

för hur många gånger L1-talarna räckte upp handen. När medelvärdet för L1- och L2-talarna 

tillsammans skulle räknas ut lade jag ihop antal handuppräckningar som L1- och L2-talarna 

haft och delade med antal elever som deltagit i observationen.  

   Jag har även valt att räkna ut medelvärdet på samtliga frågor tillsammans. Detta är 

egentligen inte statistiskt korrekt, men kan ändå ge en fingervisning om hur talutrymmet 

fördelades. Även här valde jag att räkna ut medelvärdet för alla L2-talare först, därefter L1-

talarna för att slutligen räkna ut för båda grupperna sammantaget. För att visa på spridningen 

mellan klasserna valde jag att även räkna ut det sammantagna medelvärdet för fråga 1-5 i 
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varje klass. Även här räknades medelvärdet ut för L2-talare, L1-talare och båda 

elevkategorierna tillsammans.  

   Diagrammen är i samma skala, oavsett vilka värden som presenteras. Värdenas skillnader 

kan därför upplevas som betydligt mer omfattande än vad som egentligen är fallet. Det är 

därför viktigt att inte enbart titta på figurerna i diagrammen utan snarare lägga fokus på 

siffrorna som diagrammen är baserade på.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

35 
 

4. Resultat 

I detta avsnitt presenterar jag de data som jag samlat in under mina observationer. Jag utgår 

ifrån de frågor som finns med på mitt observationsschema. Först presenteras varje 

observationsfråga kvantitativt i form av ett stapeldiagram med medelvärde. Därefter följer en 

kort beskrivning av vad diagrammet visar. Jag avslutar varje fråga med en kort analys och 

med vissa hänvisningar till de stödanteckningar som fördes under mina observationer. 

Resultatdelen avslutas med en kort sammanfattning av vad empirin visat på.  

 

4.1 Hur många gånger räcker eleverna upp handen? 

 

 

 

 

4.1.1 Förklaring av diagram 1 

Diagram 1 visar hur många gånger en elev i genomsnitt räcker upp handen under ett 

observationstillfälle. Den blåa stapeln visar det genomsnittliga antalet handuppräckningar per 

elev och observationstillfälle fördelat på samtliga elever. Det skulle innebära att varje elev 

räckte upp handen 2,24 gånger under observationstillfället. Den röda stapeln visar det 

genomsnittliga antalet handuppräckningar per L1-talare och observationstillfälle. Enligt 

diagrammet räckte L1-talarna upp handen 2,59 gånger var i genomsnitt per 

observationstillfälle. Den gröna stapeln visar det genomsnittliga antalet handuppräckningar 
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Diagram 1:  
Genomsnittlig handuppräckningsfrekvens per elev och observationstillfälle. 
Sammanfattande resultat: Gr1-Gr6. 59 L1-talare och 41 L2-talare. 
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per L2-talare och observationstillfälle. De räckte i genomsnitt upp handen 1,73 gånger per 

elev och observationstillfälle.  

 

4.1.2 Analys 

Av resultatet att döma kan vi se att L1-talare räcker upp handen fler gånger i klassrummet än 

L2-talare. Jag noterade att det under mina observationer oftare var L2-talare som tappade 

fokus under lektionerna eller som tittade åt ett annat håll när läraren pratade, även om dessa 

tillfällen var få. Orsaken till att eleverna tappade fokus kan såklart variera, men det kan bero 

på att samtalet stundtals inte var kontextbundet eller på avsaknaden av bildstöd. I Gr4 var 

detta extra tydligt. Där var det sammanlagt fem elever som jag upplevde tappade fokus, varav 

fyra var L2-talare. I en av grupperna var det så pass få elever att de tog kontakt med läraren 

genom att prata rakt ut i klassrummet i stället för att räcka upp handen.  

   Trots att skillnaden mellan L1- och L2-talare är relativt liten är den ändå tydlig. Därför kan 

det vara viktigt för pedagogerna att känna till för att eventuellt försöka minimera effekterna av 

denna skillnad. Till exempel genom att aktivt gå runt bland eleverna i klassrummet som 

många av lärarna gjorde eller att ställa direkta frågor, något som jag kommer att diskutera 

närmare i diskussionen.  
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4.2 Hur många gånger pratar eleverna rakt ut i klassrummet?  

 

 

 

 

 

4.2.1 Förklaring av diagram 2 

Diagram 2 visar hur många gånger en elev i genomsnitt pratar rakt ut i klassrummet under ett 

observationstillfälle. Den blåa stapeln visar det genomsnittliga antalet gånger som en elev 

pratar rakt ut i klassrummet per observationstillfälle fördelat på samtliga elever. Det skulle 

innebära att varje elev pratade rakt ut i klassrummet 4 gånger under observationstillfället. Den 

röda stapeln visar det genomsnittliga antalet gånger som en L1-talare pratade rakt ut i 

klassrummet under ett observationstillfälle. Enligt diagrammet pratade L1-talarna rakt ut i 

klassrummet 4,33 gånger var i genomsnitt per observationstillfälle. Den gröna stapeln visar 

det genomsnittliga antalet gånger som en L2-talare pratade rakt ut i klassrummet under ett 

observationstillfälle. Enligt diagrammet pratade L2-talarna rakt ut i klassrummet 3,51 gånger 

var i genomsnitt per observationstillfälle.  
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Diagram 2:  
Genomsnittligt värde på hur många gånger som en elev pratade rakt ut i 
klassrummet under ett observationstillfälle. 
Sammanfattande resultat: Gr1-Gr6. 59 L1-talare och 41 L2-talare. 
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4.2.2 Analys 

Resultatet visar att L1-talare oftare talar rakt ut i klassrummet. Detta kan bero på att de känner 

sig tryggare i det svenska språket och därför har lättare att ta initiativet att tala rakt ut i 

klassrummet. För en del L2-talare kan det vara ett stort steg att höras i klassrummet och då 

väljer man kanske att tala under mer strukturerade former. Det kan även vara kulturellt 

betingat.  

   I Gr5 var det dock L2-talarna som pratade flest gånger rakt ut i klassrummet, oftast med 

frågor direkt ställda till klassläraren. De talade i genomsnitt 5,37 gånger rakt ut i klassrummet 

medan L1-talarnas genomsnitt ligger på 0,75 gånger. Enligt min uppfattning beror detta på att 

L1-talarna i just denna grupp var mer självständiga och inte i något stort behov av stöd.  
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4.3 Hur många gånger ställer pedagogen en direkt fråga till en elev i 

klassrummet? 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Förklaring av diagram 3 

Diagram 3 visar hur många gånger en elev i genomsnitt fick en direkt fråga ställd till sig 

under ett observationstillfälle. Den blåa stapeln visar det genomsnittliga antalet gånger som en 

elev fick en direkt fråga ställd till sig under ett observationstillfälle fördelat på samtliga 

elever. Det skulle innebära att varje elev fick 0,55 direkta frågor ställda till sig under 

observationstillfället. Den röda stapeln visar det genomsnittliga antalet gånger som en L1-

talare fick direkta frågor ställda till sig under ett observationstillfälle. Enligt diagrammet fick 

L1-talarna 0,37 stycken direkta frågor ställda till sig i genomsnitt per observationstillfälle. 

Den gröna stapeln visar det genomsnittliga antalet gånger som en L2-talare fick direkta frågor 

ställda till sig under ett observationstillfälle. Enligt diagrammet fick L2-talarna 0,80 stycken 

direkta frågor ställda till sig i genomsnitt per observationstillfälle. 
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Diagram 3:  
Genomsnittligt värde på hur många gånger som en elev får en direkt fråga 
ställd till sig i klassrummet under ett observationstillfälle. 
Sammanfattande resultat: Gr1-Gr6. 59 L1-talare och 41 L2-talare. 
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4.3.2 Analys 

Resultatet visar att klasslärarna oftare ställer direkta frågor till L2-talare än till L1-talare. 

Detta kan vara en medveten strategi från klasslärarnas sida eftersom L2-talarna inte lika ofta 

räcker upp handen i klassrummet eller pratar rakt ut. Genom att då ställa direkta frågor till L2-

talarna ökar man deras talutrymme. Enligt min upplevelse utifrån observationerna användes 

direkta frågor även i lägen då elever verkade ha tappat fokus eller som en extra koll för att se 

att eleven/eleverna hade förstått vad de skulle göra. Av resultatet att döma kan man dock se 

att de direkta frågorna är få.  
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4.4 Hur många gånger används någon typ av mediering i klassrummet? 

 

           

 

 

 

 

 

4.4.1 Förklaring av diagram 4 

Diagram 4 visar hur många gånger en elev i genomsnitt fick stöd av någon form av mediering 

under ett observationstillfälle. Den blåa stapeln visar det genomsnittliga antalet gånger som en 

elev fick stöd av någon form av mediering under ett observationstillfälle fördelat på samtliga 

elever. Det skulle innebära att varje elev fick stöd av någon form av mediering 0,79 gånger 

under observationstillfället. Den röda stapeln visar det genomsnittliga antalet gånger som en 

L1-talare fick stöd av någon form av mediering under ett observationstillfälle. Enligt 

diagrammet fick L1-talarna stöd av någon form av mediering 0,61 gånger i genomsnitt per 

observationstillfälle. Den gröna stapeln visar det genomsnittliga antalet gånger som en L2-

talare fick stöd av någon form av mediering under ett observationstillfälle. Enligt diagrammet 

fick L2-talarna stöd av någon form av mediering 1,04 gånger i genomsnitt per 

observationstillfälle. 
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Diagram 4:  
Genomsnittligt värde på hur många gånger som någon form av mediering 
används för en elev i klassrummet under ett observationstillfälle. 
Sammanfattande resultat: Gr1-Gr6. 59 L1-talare och 41 L2-talare. 
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4.4.2 Analys 

Resultatet visar att klasslärarna använder sig av mediering oftare gentemot L2-talarna än mot 

L1-talare. Detta kan vara en följd av att klassläraren är medveten om att L2-talares språk och 

resonemang kan utvecklas med denna typ av stöttning. Enligt min uppfattning fanns det i Gr3 

och Gr5 några tillfällen under observationerna där mediering hade varit befogat, men där det 

inte användes. Anledningen till detta skulle kunna vara att läraren har känt tidspress eller helt 

enkelt inte tänkt på att mediering hade kunnat utveckla elevens resonemang. 
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4.5 Hur många gånger används IRF i klassrummet?  

 
 

 

 

 
4.5.1 Förklaring av diagram 5 

Diagram 5 visar hur många gånger en elev i genomsnitt fick svara på IRF-frågor under ett 

observationstillfälle. Den blåa stapeln visar det genomsnittliga antalet gånger som en elev fick 

svara på IRF-frågor under ett observationstillfälle fördelat på samtliga elever. Det skulle 

innebära att varje elev fick svara 0,84 gånger på IRF-frågor under observationstillfället. Den 

röda stapeln visar det genomsnittliga antalet gånger som en L1-talare fick svara på IRF-frågor 

under ett observationstillfälle. Enligt diagrammet fick L1-talarna svara 0,96 gånger på IRF-

frågor i genomsnitt per observationstillfälle. Den gröna stapeln visar det genomsnittliga 

antalet gånger som en L2-talare fick svara på IRF-frågor under ett observationstillfälle. Enligt 

diagrammet fick L2-talarna svara 0,65 gånger på IRF-frågor i genomsnitt per 

observationstillfälle. 
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Diagram 5:  
Genomsnittligt värde på hur många gånger som en elev får svara på en IRF-
fråga i klassrummet under ett observationstillfälle. 
Sammanfattande resultat: Gr1-Gr6. 59 L1-talare och 41 L2-talare. 
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4.5.2 Analys 

L1-talarna fick svara på fler frågor som faller inom ramen för IRF-metoden, enligt resultatet. 

Denna metod användes oftast i samband med en matematikgenomgång eller annan snarlik 

genomgång. IRF-frågor användes något mer än vad mediering som metod användes i 

klassrummet.  

 

 

 
4.6 Hur många gånger används utforskande tal i klassrummet? 
 

Det användes inget utforskande tal i någon av klasserna under observationstillfällena. Enligt 

min uppfattning av observationerna berodde avsaknaden av utforskande tal på att lektionerna 

inte var organiserade eller planerade på ett sådant sätt att det fanns utrymme för det. Det 

utesluter dock inte att lärarna använder sig av det vid andra lektionstillfällen än de 

observerade. 
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4.7 Hur mycket talutrymme får L1-talare respektive L2-talare i 

klassrummet?  

Om man utgår ifrån att alla frågorna har samma värde vad gäller talutrymme går det att göra 

en grovsammanställning av den totala fördelningen av talutrymmet i klassrummet. Detta är 

dock inte statistiskt korrekt, men kan ändå ge en fingervisning om hur utrymmet i 

klassrummet fördelas.  

 

 

 

 

 

4.7.1 Förklaring av diagram 6 

Diagram 6 visar hur många gånger en elev i genomsnitt fick tala under ett 

observationstillfälle. Den blåa stapeln visar det genomsnittliga antalet gånger som en elev fick 

tala under ett observationstillfälle fördelat på samtliga elever. Det skulle innebära att varje 

elev fick tala 8,3 gånger under observationstillfället. Den röda stapeln visar det genomsnittliga 

antalet gånger som en L1-talare fick tala under ett observationstillfälle. Enligt diagrammet 

fick L1-talarna prata 8,9 gånger i genomsnitt per observationstillfälle. Den gröna stapeln visar 
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Diagram 6:  
Genomsnittligt värde på hur många gånger som en elev hörs i klassrummet 
per observationstillfälle.  
Sammanfattande resultat för samtliga frågor: Gr1-Gr6. 59 L1-talare och 41 L2-
talare. 
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det genomsnittliga antalet gånger som en L2-talare fick tala under ett observationstillfälle. 

Enligt diagrammet fick L2-talarna tala 7,6 gånger i genomsnitt per observationstillfälle. 

 

4.7.2 Analys 

Av resultatet att döma fick L1-talarna mer talutrymme i klassrummet, vilket stämmer överens 

med den upplevelse jag hade under mina observationer.  Många av L2-talarna höll en lägre 

profil i samtliga klassrum, vilket kan vara en av orsakerna till att L1-talarna fick mer 

talutrymme. Detta trots att fler direkta frågor ställdes till L2-talare och att de oftare stöttades 

av någon form av mediering.  

   Hur fördelades talutrymmet i varje klass?   
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Diagram 7:  
Genomsnittligt värde på hur många gånger som en elev hörs i klassrummet per 
observationstillfälle.  
Resultat för samtliga frågor uppdelat per klass.  
Gr1: 9 L1-talare, 6 L2-talare 
Gr2: 10 L1-talare, 6 L2-talare 
Gr3: 15 L1-talare, 6 L2-talare 
Gr3: 10 L1-talare, 6 L2-talare 
Gr5: 4 L1-talare, 8 L2-talare  
Gr6: 11 L1-talare, 9 L2-talare 
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4.7.3 Förklaring av diagram 7 

Diagram 7 visar hur många gånger en elev i genomsnitt fick tala under ett observationstillfälle 

i varje klass. En mer detaljerad tabell över resultatet finns i slutet av uppsatsen, se bilaga 1. 

Här nedan förklarar jag med ord vad diagram 7 visar.  

 Den blåa stapeln i diagram 7 visar det genomsnittliga antalet gånger som en elev fick tala 

under ett observationstillfälle fördelat på samtliga elever i klassen. Det skulle innebära att 

varje elev i Gr1 fick tala i genomsnitt 6,5 gånger under observationstillfället. I Gr2 fick varje 

elev tala i genomsnitt 10,7 gånger. I Gr3 fick varje elev tala i genomsnitt 9,5 gånger. I Gr4 

fick varje elev tala i genomsnitt 5,8 gånger. I Gr5 fick varje elev tala i genomsnitt 5,3 gånger. 

I Gr6 fick varje elev tala i genomsnitt 11 gånger. Den röda stapeln visar det genomsnittliga 

antalet gånger som en L1-talare fick tala under ett observationstillfälle. 

    Enligt diagram 7 fick L1-talarna i Gr1 tala 7,7 gånger i genomsnitt per observationstillfälle. 

Enligt diagrammet fick L1-talarna i Gr2 tala 12 gånger i genomsnitt per observationstillfälle. 

Enligt diagrammet fick L1-talarna i Gr3 tala 9,2 gånger i genomsnitt per observationstillfälle. 

Enligt diagrammet fick L1-talarna i Gr4 tala 4,4 gånger i genomsnitt per observationstillfälle. 

Enligt diagrammet fick L1-talarna i Gr5 tala 1 gång i genomsnitt per observationstillfälle. 

Enligt diagrammet fick L1-talarna i Gr6 tala 13,5 gånger i genomsnitt per 

observationstillfälle. 

   Den gröna stapeln visar det genomsnittliga antalet gånger som en L2-talare fick tala under 

ett observationstillfälle. Enligt diagrammet fick L2-talarna i Gr1 tala 4,8 gånger i genomsnitt 

per observationstillfälle. Enligt diagrammet fick L2-talarna i Gr2 tala 8,5 gånger i genomsnitt 

per observationstillfälle. Enligt diagrammet fick L2-talarna i Gr3 tala 8,8 gånger i genomsnitt 

per observationstillfälle. Enligt diagrammet fick L2-talarna i Gr4 tala 8 gånger i genomsnitt 

per observationstillfälle. Enligt diagrammet fick L2-talarna i Gr5 tala 7,4 gånger i genomsnitt 

per observationstillfälle. Enligt diagrammet fick L2-talarna i Gr6 tala 7,8 gånger i genomsnitt 

per observationstillfälle. Skillnaden mellan Gr2-Gr6 är liten och knappt märkbar. Däremot 

särskiljer sig Gr1 från övriga grupper där L2-talarna endast fick tala 4,8 gånger i genomsnitt, 

vilket är cirka tre gånger färre än övriga klasser.  
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4.7.4 Analys 

I Gr4 och Gr5 var det L2-talarna som fick mest talutrymme. Men dessa klasser hade lägst 

medelvärde för antal gånger en elev hördes i klassrummet. Detta stämmer överens med den 

bild jag hade av observationerna. I Gr5 hade man ett väldigt lugnt och tyst arbetsklimat. Det 

tysta klimatet påverkade såklart antalet gånger som eleverna talade i klassrummet. I Gr4 var 

det några L2-talare som var ofokuserade emellanåt. Dessa tystades ner i stället för att 

inbegripa dem i någon form av diskussion. 

   I Gr2, Gr3 och Gr6 upplevde jag att klassläraren lade mer fokus på att få elevernas röster 

hörda i sin undervisning, något som även går att utläsa av diagrammet. I Gr2 och Gr6 fick 

dock L1-talarna tala betydligt fler gånger än L2-talarna. Endast i Gr3 var talutrymmet relativt 

jämt fördelat.  

 

4.8 Sammanfattning av resultatet 

Resultatet visar att L1-talarna var de som tog för sig mest av talutrymmet i klasserna. L2-

talare hade i genomsnitt 7,6 taltillfällen per observationstillfälle (dessa observationstillfällen 

var 100 minuter). För L1-talare var motsvarande siffra 8,9. Skillnaden mellan grupperna, vad 

gäller antal taltillfällen, var alltså 1,3. Resultatet visar dock att det ställdes något fler direkta 

frågor till L2-talarna än till L1-talarna, samt att någon form av mediering oftare användes som 

stöd för L2-talare än för L1-talare. Detta bidrog till att skillnaden mellan gruppernas 

talutrymme var relativt liten.  
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5. Diskussion 

 

5.1 Fördelning av talutrymme 

För att inlärningen av ett språk ska fungera så smidigt som möjligt behöver man använda sig 

av språket kommunikativt (Löthagen m.fl. 2012, Bruner 1983, Gibbons 2002). Den här 

studien undersöker hur mycket talutrymme som L2-talare får i jämförelse med L1-talare. 

Kommunikation kan självfallet ske i andra uttrycksformer, men här är det fokus på just den 

talade kommunikationen. Men om nu kommunikationen är en viktig grundpelare i 

språkutvecklingen bör det innebära att eleverna får chansen att höras så ofta som möjligt på 

olika sätt i klassrummet, med stöd från klasskompisar och lärare. Vilket kanske är extra 

viktigt för L2-talare.  

   Resultatet visar att L1-talarna var de som tog/fick mest talutrymme i klasserna, vilket 

stämmer överens med den hypotes som jag hade innan genomförd studie, men skillnaden var 

betydligt lägre än förväntat. Man skulle, lite förenklat, kunna säga att L1-talarna fick tala en 

gång mer än L2-talarna per observationstillfälle.  

  

5.1.1 Hur ser utflödet ut?  

 Vid en analys av varje klass för sig visar det sig att i Gr4 och Gr5 var det i stället L2-talarna 

som fick mest talutrymme. Detta borde således innebära att dessa grupper lyckats, eller? Om 

syftet var att L2-talarna endast skulle höras mer, så hade svaret varit ja. Men riktigt så enkelt 

är det inte. Krashen (1989) skrev om vikten av ett språkligt utflöde som ligger i den proximala 

utvecklingszonen för att eleverna ska klättra på språkutvecklingsstegen. I Gr4 hördes L2-

talarna dubbelt så många gånger i jämförelse med L1-talarna (se detaljerad 

resultatsammanställning i bilaga 1, s.57). Men i majoriteten av fallen var det korta svar på 

tillsägelser. Att svara ”Jaja, vi slutar” ger visserligen talutrymme, men bidrar inte till någon 

vidare språkutveckling, vilket Gibbons poängterar i boken Stärk språket, stärk lärandet (a.a., 

s.37).  

   Eleven som fick en kontrollfråga rörande högläsningsboken svarade ”vet inte” med en 

efterföljande tillsägelse om att lyssna mer uppmärksamt. Läraren borde kanske snarare ställa 
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sig frågan vad denna brist på fokus bottnar i. Krashen (1989) menar att ett inflöde endast är 

möjligt i de lägen där ett intag har ägt rum. Ett intag sker först när språket ligger på en sådan 

nivå att eleven kan förstå det. Ligger nivån för högt går talet eleven förbi och kan försätta 

eleven i en så kallad uttråkningszon (Axelsson i Bunar 2015, s.88), vilket jag här skulle vilja 

likställa med det tillstånd som eleven vid högläsningen hade hamnat i. Självfallet hade det 

varit önskvärt med elever som själva tog initiativ att säga till när de inte förstår, i likhet med 

eleven i Gr6 som frågade vad kladdpapper innebar, men vi är alla olika och har man inte fått 

lära sig strategier för att be om hjälp eller ställa frågor kan det vara svårt. Vår kulturella 

bakgrund spelar även stor roll för hur vi väljer att ta plats i klassrummet (Hagberg-Persson 

2001). Har man, under större delen av sin uppväxt, fått lära sig att hålla låg profil och inte 

aktivt delta i samtal med vuxna är det svårt att från den ena dagen till den andra agera 

tvärtom. Detta är en färdighet som behöver läras in precis som vilken annan. Därför kan 

läraren inte vänta på att eleverna ska säga till när de inte förstår eller räcka upp handen i olika 

situationer utan man måste aktivt hjälpa dem. Kanske hade bildstöd skapat bättre 

förutsättningar för eleven. Det genererar visserligen mer arbete för läraren, men om det bidrar 

till att fler följer med i boken borde det vara värt besväret.  

 

5.1.2 Att tala tillräckligt mycket  

Genomsnittet för hur många gånger varje elev hördes i klassrummen för samtliga grupper var 

åtta gånger. I Gr4 och Gr5 talade samtliga elever i genomsnitt endast drygt fem gånger var 

under loppet av 100 minuter. Det skulle kunna innebära att varje elev talade en gång var 

tjugonde minut om man slog ut de fem gångerna på antal lektionsminuter. Är detta tillräckligt 

sett ur ett språkutvecklande perspektiv? Annika Löthagen med flera (2012) skriver att elever 

med ett annat modersmål än svenska behöver undervisning som kräver interaktion med andra 

så ofta som möjligt för att de ska utveckla sitt språk. Att eleverna talar vid fem tillfällen under 

100 minuter tillgodoser inte detta, anser jag. Gr2, Gr3 och Gr6 var de klasser där eleverna fick 

prata flest antal gånger (för exakta siffror, se bilaga 1). Detta styrks av min egen uppfattning 

under observationerna. I alla tre klasserna strukturerades lektionerna på ett sådant sätt att 

eleverna erbjöds fler tillfällen att tala än i övriga grupper.  I Gr2 och Gr6 var det dock L1-

talarna som talade flest gånger. I Gr2 talade L1-talarna 1,5 gång mer än L2-talarna och i Gr6 

talade de sex gånger mer, vilket är relativt mycket. Enligt min uppfattning har man i dessa 

klasser, trots detta, kommit en god bit på väg. Lärarnas främsta uppgift framöver är att se till 
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att L2-talarna får tala lika mycket eller mer. Detta kan till exempel tillgodoses genom fler 

direkta frågor med stöttning och fler gruppuppgifter.  

   Löthagen med flera (2012) menar att läraren ska våga tvinga fram ett utflöde. I två av 

grupperna hade man något som kallades kompisprat. Då satt eleverna i en ring och ett föremål 

skickades runt bland eleverna. Den som höll i föremålet fick lov att tala. Under dessa pass 

fick alla elever komma till tals. Några valde att hålla sig väldigt korta, men många L1-talare 

och L2-talare talade relativt mycket – med eller utan stöttning. Denna typ av struktur vid 

kompissamtal är både vanligt förekommande och bra, eftersom den erbjuder alla en möjlighet 

att tala. Hur kan vi använda oss av den i övriga ämnen? Hur skulle en del av en 

matematiklektion kunna struktureras utifrån denna princip?  Vad som dock kan vara viktigt att 

ha i åtanke när man arbetar med framtvingat utflöde är att vissa nyanlända elever (elever i det 

tidiga skedet av språkutvecklingen) kan ha en så kallad tyst period (Abrahamsson 2009). I 

detta läge bör man endast erbjuda möjligheten att prata, i likhet med samtalsstrukturen under 

kompissamtalen, men inte kräva något utflöde. Tvingandet under denna känsliga period skulle 

kanske snarare stjälpa än hjälpa (Lindberg 2005).  

   Tidigare studier har även visat att elever som inte fullt ut behärskar ett språk känner sig mer 

bekväma i mindre grupper (Harklau 1999, Hagberg-Persson 2001). Att organisera vissa 

undervisningsmoment i smågrupper är således önskvärt för att öka möjligheterna till ett rikt 

utflöde för eleverna.  

 

5.1.3 Att lära sig olika talgenrer  

Olika situationer som vi ställs inför ställer varierande krav på vårt språkbruk. I hemmet pratar 

vi på ett sätt, i mötet med klasskompisarna under rasten på ett annat vis och i klassrummet på 

ett tredje, fjärde och femte sätt – helt beroende på vilket ämne och vem eller vilka som är våra 

samtalspartners (Dysthe 2003). Man brukar dela upp språkbruket i två grupper; 

vardagsspråket och skolspråket (Cummins 2000, Gibbons 2002). Vardagsspråket är det som 

vi lär oss behärska först och som innehåller ord som är kopplade till våra intressen, medan 

skolspråket lärs in under en längre tid och är mer abstrakt och således svårare att lära in. 

Genom att vid upprepade tillfällen möta olika språkgenrer lär vi oss att behärska och känna 

igen dem. Här skulle jag även vilja dra paralleller med Krashens (1989) teori kring L2-talares 

tysta period. Enligt honom (1989) kan elever ha en period av tysthet (med ingen eller lite 
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verbal interaktion) till följd av att eleven lägger fokus på att insupa det nya språket. Detta 

anser jag även vara applicerbart på själva språkgenren. Genom att observera dess innehåll, stil 

och drag kan eleven när tiden känns rätt, själv ta steget och delta i samtalet genom att ”härma” 

de andra. Inger Gröning (2006) menar att skolspråket lättare lärs in om eleven har människor 

runt omkring sig som behärskar det, till exempel klassläraren. Det kan därför vara bra att 

använda sig av en återkommande språklig struktur i vissa moment i klassrummet. Detta kan 

till exempel tillämpas på varje skolmorgons början. Läraren inleder varje morgon med en 

hälsningsfras och genomgång av dagen, genomgång av vädret etcetera. Gr6 hade ett moment 

där en elev fick lov att berätta om en sak hemifrån inför klassen, med efterföljande frågor från 

elever och lärare. Under mitt observationstillfälle presenterade två elever varsin sak, och 

strukturen var densamma för båda. Det ställdes samma efterföljande frågor till dem, vilket gav 

mig uppfattningen att det fanns en tydlig och återkommande struktur för detta inslag. 

Visserligen skriver Monica Axelsson (2015) att det är viktigt att succesivt avancera 

språkbruket i klassrummet för att inte riskera att elever hamnar i den så kallade 

uttråkningszonen. Men genom att klassläraren då och då ställer nya typer av frågor till 

eleverna kan det motverkas. I Gr6 var det två L1-talare som presenterade. Eleverna fick själva 

anmäla sitt intresse för att presentera. Hur ofta L2-talare hade presenterat fanns det ingen 

statistik över. Men kanske bör läraren föra protokoll över vilka som presenterar för att således 

få en tydlig bild över vilka som ännu inte gjort det. Dessa kan läraren aktivt fråga om de 

skulle vilja presentera. Vissa elever har svårt att ta egna initiativ och kan därför behöva ges 

plats i stället. För att ytterligare underlätta för eleverna kan läraren dessutom utforma en 

samtalsmall för detta lektionsinslag (Ojala 2017-01-27, muntlig kommunikation). En sådan 

kan inge en viss trygghet som gör att steget mot att presentera eller ställa en fråga blir lättare.  

 

5.1.4 Möbleringen i klassrummet 

Klassrummets möblering påverkar hur mycket vi kommunicerar med varandra (Jensen 2012, 

s.65). Genom att sätta eleverna i en ring eller ansikte mot ansikte ökar man möjligheten till 

kommunikation. I fem av klassrummen fanns en stor samlingsmatta och en hörnsoffa som 

kunde användas för detta ändamål. Två av grupperna (Gr2 och Gr4) utnyttjade soffhörnan och 

mattan. Några elever fick sitta på mattan och några elever fick sitta i soffan. I Gr4 blev det lite 

bus och stök kring vem som skulle sitta i hörnet på soffan, vilket tog lite tid och fokus från 

den egentliga uppgiften. Men Jensen (2012) menar att det allra bästa är att placera alla 
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eleverna på golvet i en ring för då kommer de närmare varandra och blir likvärdiga inför 

varandra. När några sitter i soffan och några på mattan kan detta skapa en distans som i sin tur 

kan påverka kommunikationen och även koncentrationen negativt. En soffa är visserligen 

mjuk och skön att sitta i och kan inge ett visst lugn vid till exempel tystläsning eller samtal 

mellan elev och pedagog, men eftersom alla inte kan få plats i den riskerar den snarare att 

skapa problem än att lösa dem när stora grupper ska samlas. Om alla elever i stället hade fått 

sätta sig i en ring på golvet kanske man hade sluppit konflikten rörande hörnet i soffan.  

   I Gr1, Gr2, Gr3 och Gr4 hade man satt eleverna i små grupper om cirka 4-6 elever. Framför 

allt i Gr3 var klimatet sådant att eleverna kunde hjälpa och interagera med varandra under 

lektionstid. På det viset fick eleverna inte bara mer talutrymme utan även möjlighet att 

fördjupa sina kunskaper, vilket Bakhtin menar sker i dialogen (i Dysthe 1995, s.66). 

Självfallet kan interaktionen mellan elever röra sig om annat än själva skolarbetet, som fallet i 

Gr4 där två elever pratade och fnissade med varandra i stället för att arbeta. Men i stället för 

att be eleverna vara tysta och skapa en klassrumskultur som normerar ett tyst klassrum skulle 

läraren kanske ha sagt ”Ni får gärna prata med varandra, men då ska det handla om matten.” 

På så vis lär sig eleverna att det inte är fel att samtala med varandra, men att det för den 

aktuella uppgiften bör vara adekvat.   

   I Gr4 valde man även att under andra passet flytta bänkarna åt sidorna och sätta stolarna i en 

stor cirkel. Detta gjordes inför kompissamtalet. Denna klasslärare vågade vara flexibel kring 

möbleringen i klassrummet. Hon lät undervisningen styra i stället för tvärtom, vilket är 

önskvärt för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för ett kommunikativt klassrum.  

 

 

5.2 Medieringsverktyg som stöd i klassrummet 

Mediering som metod användes flest gånger för L2-talare. Den typ av mediering som 

förekom flest gånger var stöttning från klassläraren i situationer då eleven skulle resonera 

eller prata kring något. Fördelen med stöttning av detta slag är att eleverna får möjligheten att 

resonera och prata om något som ligger en bit över deras språkliga förmåga (Gibbons 2002, 

s.29). I Gr3 stöttades även några elever av andra elever, vilket gynnar båda parternas 

utveckling och förståelse (Lindberg 2001, s.473).  
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   Mediering som metod användes dock väldigt få gånger. I genomsnitt användes mediering 

endast en gång per elev under hundra minuter. Mediering i form av bildstöd eller digitala 

verktyg användes inte under några av observationstillfällena. Det fanns tillfällen där 

mediering hade varit befogat, men där det inte användes. Orsaken kan till exempel vara att 

man inte hade materialet lättillgängligt eller att man helt enkelt inte uppfattade att det fanns en 

poäng i att tydliggöra. I Gr1 fick en elev stöttning av klassläraren i form av konkret material. 

Läraren visade på distinktionen mellan låda, ask och kartong genom att hålla fram de olika 

varianterna. Detta var ett bra exempel på hur man kan stötta och fördjupa elevers 

språkförståelse. Denna typ av stöttning måste inte ta så mycket tid i anspråk om man bara är 

förberedd och är lite kreativ och påhittig, som klassläraren i Gr1, eller som klassläraren i Gr3 

som målade upp en tydlig karta på tavlan när hon hade matematikgenomgång. Klassläraren i 

Gr6 hade kunnat visa en bild på en jätte och sedan visat bild på en dinosaurie och en fästing 

för att visa på hur prefixet jätte kan användas; ett jättestort djur och ett jättelitet djur. Om 

eleverna har tillgång till en iPad hade de kunnat fort slå upp orden på Google Translate eller 

Lexin för att få det översatt till sitt hemspråk. Här får läraren dock vara medveten om risken 

att de översätter fel ibland, vilket många pedagoger inte kan kontrollera eftersom de inte 

behärskar alla språk.   

   Mediering är en metod som gynnar samtliga elever i klassrummet, inte enbart L2-talare 

(Lindberg 2005). Den kan visserligen lägga beslag på en hel del tid i form av förarbete, men i 

slutändan har man mycket vunnet på det.   

 

5.3 Utforskande tal i klassrummet 

Det användes inget utforskande tal under mina observationstillfällen. Men, precis som jag 

tidigare har skrivit, är jag övertygad om att det används någon gång under skolveckan då 

denna metod förespråkas av läroplanen. Utforskande tal bygger på att eleverna ska få 

möjlighet att reflektera, diskutera och sätta ord på det som de lärt sig (Wegerif & Mercer 

1996). Detta är således en metod som gynnar elevernas talutrymme och skapar möjligheter till 

kommunikation, vilket är viktiga faktorer för språkutveckling (Gibbons 2002, Wegerif & 

Mercer 1996, Bruner 1983).  

   Man kan dock ställa sig frågan i vilken utsträckning som denna metod används. Under 600 

observationsminuter förekom inget utforskande tal; vad säger det resultatet om 
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lektionsupplägget i skolan? Min empiri är visserligen för liten för att vi här ska kunna 

generalisera och tala om skolan i stort, men frågan är ändå värd att diskutera. Hur kommer det 

sig att denna metod är så sparsamt använd när den av flera forskare framhävs som en viktig 

faktor för språkutveckling? Det kan bero på att man inte är van vid att lägga upp sin 

undervisning på det vis som ger utrymme för utforskande tal. Det fanns tydliga drag av 

traditionell undervisning hos samtliga klasser, vilket Lindberg menar minskar elevernas 

möjligheter att tala i klassrummet (i Dysthe 2003, s.77). Det är svårt att bryta redan invanda 

mönster, men uppenbarligen är det en viktig del för att skapa bättre språkliga förutsättningar 

för eleverna. En annan orsak till att utforskande tal inte används i den utsträckning som hade 

varit befogat kan vara den tidspress som lärarna kan uppleva. I den nya läroplanen finns 

tydliga mål uppsatta och kunskapsinnehåll som ska förmedlas och förverkligas hos eleverna. 

Kanske kan rädslan för att missa eller inte hinna gå igenom allt göra att lärarna väljer bort till 

exempel utforskande tal eftersom det inte lämnar efter något konkret fotavtryck. En skriven 

text däremot finns kvar och visar tydligt att eleven vidrört ett visst kunskapsinnehåll, samt om 

eleven uppnått målet eller ej.  

   Men hur löser man problematiken kring utforskande tal i skolan? Hur kan vi få den att bli en 

lika naturlig del av undervisning som skrivuppgifterna? Dels behöver pedagogerna 

uppmärksammas på avsaknaden av metoden, men även få konkreta förslag på hur de kan 

arbeta med utforskande tal i skolans alla ämnen. Ett invant mönster är svårt att bryta, men det 

är fullt möjligt och det är en bra början att utgå ifrån.  

 

5.4 IRF-metoden i klassrummet  

IRF (Initiation, Response, Feedback) är en frågemodell som är hårt sammankopplad med den 

traditionella undervisningen, och den som var mest förekommande i klassrum under år 2001 

(Lindberg 2001, s.81, LØkensgard Hoel, s.78). Resultatet visade att denna metod användes 

men inte i den utsträckning som jag först hade trott om man tittar på genomsnittet i samtliga 

klasser. Däremot användes IRF 43 gånger i Gr2, varav 35 av gångerna riktat mot en L1-talare. 

L1-talarna svarade i genomsnitt oftare på IRF-frågor än L2-talare även enligt det 

sammantagna resultatet. Detta påverkades delvis av att L1-talarna räckte upp handen oftare än 

L2-talarna.  
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    Det är positivt att IRF-modellen inte används oftare än vad den gjorde. Eftersom den inte 

gynnar språkutvecklingen nämnvärt bör den heller inte premieras. Däremot bör man inte helt 

förkasta modellen. Den kan vara användbar när man ska få nyanlända att prata högt inför sina 

klasskompisar de första gångerna. Steget till att svara på en kort och tydlig fråga med ett enda 

ord kan vara lägre än om man kräver ett helt resonemang, trots att läraren finns med och 

stöttar.  

  

5.5  Direkta frågor som metod 

Enligt resultatet ställdes det något oftare direkta frågor till L2-talare, vilket stämmer överens 

med observationerna. Som nämnts i resultatdelen kan detta vara en medveten strategi från 

lärarna eftersom L2-talarna inte är lika aktiva med att räcka upp handen eller prata rakt ut i 

klassrummet. Här vill jag återigen koppla till Löthagens (2012) teori kring framtvingat 

utflöde. Vissa elever kan ha svårt att själva ta för sig av talutrymmet och kan därför behöva 

hjälp med detta, vilket gäller både L1- och L2-talare. Många av de direkta frågorna som 

ställdes följde IRF-metoden och krävde således inget uttömmande svar från eleverna, vilket 

innebär att eleverna inte utmanas i den grad som de kanske skulle behövas. För att elevernas 

utflöde ska hamna i den proximala utvecklingszonen behöver lärarna omformulera sina 

frågor. Hur-frågor är exempel på frågor som ställer högre krav på elevernas svar och hör 

hemma under metoden utforskande tal (Wegerif & Mercer 1996, s.53). Vad man dock måste 

vara medveten om är att vissa elever i dessa lägen kan komma att behöva stöd av någon form 

av mediering för att svara på frågan på ett tillfredsställande sätt (Lindberg 2001, s.471).   

   Användes direkta frågor i tillräckligt stor utsträckning? Med tanke på att L1-talarna stod för 

en lite större del av talutrymmet hade pedagogerna kunnat använda sig av fler direkta frågor 

för att jämna ut skillnaderna ännu mer, eller snarare bytt ut några av IRF-frågorna till direkta, 

öppna frågor. På så vis hade man inte bara fördelat ordet jämnare utan utflödet hade blivit mer 

avancerat.  

 

5.6 Avslutande diskussion 

Resultatet visar att L1-talarna tar för sig och får mer talutrymme än L2-talarna. Skillnaden var 

visserligen marginell, men är dock ett faktum som är viktigt att känna till. För att motverka 
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denna skillnad kan man i stället använda sig av fler direkta frågor och mer stöttning i olika 

former. Ett framtvingat utflöde är en nödvändighet i vissa lägen, framför allt när det gäller L2-

talare eftersom de inte tar lika många initiativ till att prata rakt ut eller räcka upp handen i 

klassrummet.  

   Löthagen med flera (2012) förespråkar en klassrumsmiljö som inbjuder till mycket 

interaktion, vilket även läroplanen (Skolverket 2015) förespråkar. Men resultatet visade att 

samtliga elever endast fick höras i genomsnitt 8,3 gånger under 100 minuters lektion. Jag 

menar att detta inte är ett rikligt utflöde. För att öka elevernas talutrymme behöver man se 

över strukturen på undervisningen. Hur kan man få eleverna att tala mer under lektionen i 

matematik eller andra ämnen? Läraren i Gr3 tillät att eleverna hjälpte varandra i klassrummet. 

Detta är ett exempel på hur man inbjuder till interaktion i klassrummet. Att låta matteboken ta 

för mycket plats i matematikundervisningen bör man undvika då den hämmar möjligheterna 

till interaktion, anser jag. Att samtala om matematik är minst lika utvecklande, åtminstone vad 

gäller språket.  

   Man kan dessutom använda sig av minilektioner, i likhet med läraren i Gr6 som lät eleverna 

berätta om en sak som de tagit med sig hemifrån. Fler sådana lektionsexempel finns att hämta 

i Pauline Gibbons (2013) och Löthagens med flera (2012) böcker. Man behöver träna sig i att 

kommunicera och prata i olika sammanhang på samma sätt som man behöver lära sig att 

skriva olika typer av texter. Med stöttning i olika former, som till exempel samtalsmallar 

skapar man bättre förutsättningar för eleverna att våga deltaga men även lyckas i olika 

talgenrer.  

   Som en fördjupning i minilektioner kan man även förlägga dessa interaktionsövningar i 

smågrupper. Både Harklau (1999) och Hagberg-Persson (2001) kunde se fördelar med 

smågruppsaktiviteter när det gäller elevernas språkliga utflöde.  

   Lärare bör ta ett steg tillbaka och ta på sig rollen som handledare och stöttare i klassrummet. 

Att lärare i dag, i ett klassrum med elever som är i stort behov av språkligt utflöde, fortfarande 

står för majoriteten av talutrymmet är inte förenligt med vare sig läroplan, forskning eller 

elevernas rätt till språklig utveckling. För precis som Jerome Bruner (1983) skrev redan 1983 

behöver eleverna använda sig av språket kommunikativt för att lära sig det. 
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5.7 Fortsatta studier 

Det hade varit intressant att titta på skillnaderna mellan nyanlända L2-talare och L2-talare 

som varit i Sverige betydligt längre. Dels hade det varit intressant att se hur lärarna erbjuder 

dem möjligheter till att ta för sig av talutrymmet, dels att se om det är stor skillnad i elevernas 

egna initiativ till utflöde. Studien skulle kunna genomföras i städer eller orter där man direkt 

placerat nyanlända elever i ordinarie klasser. Även här hade man kunnat använda sig av 

observation som metod. Däremot hade det i detta läge varit bra att videodokumentera 

observationerna för att lättare kunna studera elevernas beteendemönster i klassrummet. Sådant 

som är svårt att helt uppfatta under en vanlig observation där man ska anteckna och fylla i ett 

observationsschema samtidigt. 

   Det hade även varit intressant att göra en liknande studie som jag nu har genomfört, fast 

med observationer i betydligt fler kommuner och klasser. Detta skulle öppna upp för 

möjligheten att generalisera på ett annat sätt än vad jag kan göra utifrån denna studies 

empiriska material. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

59 
 

6. Referenslista 

 

Abrahamsson, Niclas (2009). Andraspråksinlärning. Lund: Studentlitteratur. 

Axelsson, Monica (2015). Nyanländas möte med skolans ämnen i ett språkdidaktiskt 

perspektiv. I: Nihab Bunar (red). Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering. 

Stockholm: Natur & Kultur.  

Basaran, Hülya (2016). Nyanlända elever i mitt klassrum – språkutveckling med digitala 

resurser. Stockholm: Gothia fortbildning.  

Bruner, Jerome (1983). Child’s talk – Learning to use language. New York: W.W. Norton & 

Company, inc.  

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Bunar, Nihad (2015). Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering. Stockholm: 

Natur & Kultur.  

Börestam, Ulla & Huss, Leena (2001). Språkliga möten: tvåspråkighet och kontaktlingvistik. 

Lund: Studentlitteratur 

Claesson, Siw (2002). Spår av teorier i praktiken – några skolexempel. Lund: 

Studentlitteratur.  

Cummins, Jim (2002). Power and Pedagogy – Bilingual children in the crossfire. Clevedon: 

Multilingual Matters.  

Dysthe, Olga (1995). Det flerstämmiga klassrummet. Lund: Studentlitteratur.  

Dysthe, Olga (red.) (2003). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur. 

Ellneby, Ylva (1998). Språkresan – en väg till ett andra språk. Stockholm: Psykologiförlaget 

AB. 

Forslund Frykedal, Karin (2014). Muntlig kommunikation. Föreläsning: Observationer. 

(26.03.2014) 

 



  

60 
 

Gibbons, Pauline (2002). Stärk språket, stärk lärandet. Stockholm: Hallgren och Fallgren.  

Gibbons, Pauline (2006). Bridging discourses in the ESL classroom: students, teachers and 

researchers. London: Continuum. 

Gibbons, Pauline (2010). Lyft språket, lyft tänkandet. Stockholm: Hallgren & Fallgren.  

Gröning, Inger (2006). Språk, interaktion och lärande i mångfaldens skola. Uppsala: 

Universitetstryckeriet.  

Hagberg-Persson, Barbro (2001). Interaktion och samarbete i heterogena smågrupper – En 

studie av smågruppsaktiviteter med fokus på yngre tvåspråkiga barns språkanvändning. 

Uppsala: Universitetstryckeriet.  

Hajer, Maaike och Meestringa, Theun (2010). Språkinriktad undervisning. Stockholm: 

Hallgren & Fallgren.  

Hammar Chiriac, Eva och Einarsson, Charlotta (2013). Gruppobservationer – teori och 

praktik. Lund: Studentlitteratur.  

Harklau, Linda (1999). The ESL learning environment in secondary school. I: C. Falatis & P. 

Wolfe (Eds.). So much to say. Adolescents bilingualism and ESL in the secondary school. 

New York: Teachers College Press.  

Håkansson, Gisela (2003). Tvåspråkighet hos barn i Sverige. Lund: Studentlitteratur.  

Jensen, Mikael (2012). Kommunikation i klassrummet. Lund: Studentlitteratur.  

Krashen, Stephen (1989). We acquire vocabulary and spelling by reading. Additional 

evidence for the input hypothesis. Modern Language Journal 73, s. 440-464. 

Larsson, Staffan (1994). Om kvalitetskriterier i kvalitativa studier. I: Bengt Starrin & Per-

Gunnar Svensson (red.). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur. 

Larsson, Staffan (2005). Om kvalitetskriterier i kvalitativa studier. Nordisk Pedagogik, (25) 1, 

s.16-35. Köpenhamn.  

Lindberg, Inger (2001). Samtal och interaktion – ett andraspråksperspektiv I: Kenneth 

Hyltenstam & Inger Lindberg (red.). Lund: Studentlitteratur.  



  

61 
 

Lindberg, Inger (2005). Språka samman – Om samtal och samarbete i språkundervisning. 

Stockholm: Natur & Kultur.  

Linell, Per (1982). Människans språk. Malmö: Gleerups.  

LØkensgard Hoel, Torlaug (2001). Skriva och samtala. Lund: Studentlitteratur. 

Lundgren, Ulf P. (1979). Att organisera omvärlden – en introduktion till läroplansteori. 

Stockholm: Liber.  

Löthagen, Annika, Lundenmark, Pernilla och Modigh, Anna (2012). Framgång genom 

språket. Verktyg för språkutvecklande undervisning av andraspråkselever. Stockholm: 

Elanders Sverige AB.  

Ojala, Tiia (2017-01-27). Föreläsning: Att undervisa nyanlända och flerspråkiga. Stockholm.  

Skolverket (2015). Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

Reviderad 2015. Stockholm: Skolverket.  

Vetenskapsrådet (2004) Forskningsetiska principer – inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Elanders Gotab. 

Vygotsky, Lev (1978). Mind in society – The Development of Higher Psychological 

Processes. Cambridge: Harvard university.  

Wedin, Åsa (2011). Språkande i förskolan och grundskolans tidigare år. Lund: 

Studentlitteratur.  

Wegerif, Rupert & Mercer, Neil (1996). Computers and reasoning through talk in the 

classroom. Language and Education, nr. 10, s. 47-64.  

 

 

 

 

 



  

62 
 

7.Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redovisning av samtliga observationsfrågor, per klass och respektive elevkategori. Kolumnen 

längst till höger visar vad respektive klass gjorde under de 100 minuter som jag observerade.  

 

 

 

 

 

Klass
antal 

elever

Fråga 

1

antal/

barn

Fråga 

2

antal/

barn

Fråga 

3

antal/

barn

Fråga 

4

antal/

barn

Fråga 

5

antal/

barn

antal 

frågor 

totalt

/ 

grupp

Fråga 1-5 

medelvärde 

för L1 resp. 

L2/grupp 

(antal frågor 

per elev i 

gruppen)

 L1- och 

L2-: Antal 

talti l lfällen

/  elev 

och grupp 

(medel  

värde)

Gr1 (L2) 6 9 1,5 15 2,5 0 0,0 2 0,3 3 0,5 29 4,8 6,5

Gr1(L1) 9 21 2,3 41 4,6 0 0,0 2 0,2 5 0,6 69 7,7

Gr2 (L2) 6 11 1,8 19 3,2 8 1,3 5 0,8 8 1,3 51 8,5 10,7

Gr2 (L1)
10

13 1,3 51 5,1 12 1,2 9 0,9 35 3,5 120 12,0

Gr3 (L2)

6

26 4,3 20 3,3 1 0,2 2 0,3 4 0,7 53 8,8 9,1

Gr3 (L1) 15 64 4,3 46 3,1 7 0,5 11 0,7 10 0,7 138 9,2

Gr4 (L2) 6 15 2,5 16 2,7 2 0,3 12 2,0 3 0,5 48 8,0 5,8

Gr4 (L1)
10

23 2,3 14 1,4 0 0,0 6 0,6 1 0,1 44 4,4

Gr5 (L2) 8 0 0,0 43 5,4 7 0,9 5 0,6 4 0,5 59 7,4 5,3

Gr5 (L1)
4

1 0,3 3 0,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 1,0

Gr6 (L2) 9 10 1,1 41 4,6 6 0,7 8 0,9 5 0,6 70 7,8 11,0

Gr6 (L1)

11

31 2,8 101 9,2 3 0,3 8 0,7 6 0,5 149 13,5

100 224 2,0 410 3,8 46 0,4 70 0,7 84 0,8 834,0 7,8 8,3

41 L2-talare 59 L1-talare 100 L1+L2-talare

310 anta l  ta l ti l l fä l len tota l t  L2 524 antal taltillfällen totalt  L1 834,0 antal taltillfällen totalt  L1 & L2

7,6 antal taltillfällen per L2 8,9 antal taltillfällen per L1 8,3 antal taltillfällen per elev 1,3 skillnad L1-L2

Gr 6: Röris (fysisk aktivitet), 

Bokstavspapper, springa runt skolan, 

enskilda samtal med lärare, L1-talare 

redovisade inför klassen o lärare 

diskuterade ord o begrepp

Gr 1: Läsläxa, arbete i extra böcker 

(sv),kompissamtal

Gr 2: Genomgång av lärare kring hur 

bild kan inspirera till historier, 

högläsning, 

Gr 3: Matematikgenomgång(muntlig) + 

ind. arbete, högläsning, läsa tyst enskilt

Gr 4: Högläsning med frågor, 

matematik enskilt med lärarstöd, 

Kompissamtal

Gr 5: Bokstavstest, arbete i böcker (sv) 

till lugn musik
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8.Bilaga 2 

 

Till vårdnadshavare för _______________   

 

Hur mycket pratar eleverna i klassrummet? Jag heter Sara Nilsson och arbetar som lärare i 

svenska som andraspråk samtidigt som jag studerar på universitetet i Linköping. Nu ska jag 

skriva min magisteruppsats och jag har valt att studera hur mycket elever får utrymme att 

prata i klassrummet. Jag är framför allt intresserad av att se hur ofta elever med ett annat 

modersmål än svenska pratar i klassrummet. Enligt forskning är det viktigt att eleverna får 

möjlighet att prata i klassen för att språket ska utvecklas. Men hur ser det ut i klasserna?  För 

att ta reda på hur ofta eleverna pratar måste jag komma ut i några klasser och observera. 

Därför vänder jag mig nu till Er.   

   Jag skulle vilja komma ut och observera i __________________________ klass. Inför 

observationen kommer jag ha förberett ett så kallat observationsschema som jag kommer 

att fylla i med streck. Jag kommer att sitta med i klassrummet under två lektioner, varav 

endast lektion nummer två kommer att dokumenteras i form av streck på ett papper. Jag 

kommer inte att delta i själva undervisningen utan bara sitta och observera och fylla i mitt 

schema utifrån hur ordet fördelas i klassrummet.    

 

Anonymitet     

Det finns vissa regler, så kallade etiska principer, som jag tar hänsyn till i min studie 

(Vetenskapsrådet 2015). Det är ett skydd för de som deltar i studien. Elevernas namn eller 

etnicitet kommer inte synas i studien. Jag kommer heller inte nämna skolans namn eller 

vilken kommun studien har genomförts i. Det innebär att eleverna kommer vara helt 

anonyma i studien. Eleverna har rätt att avbryta sin medverkan när de vill. Den data som jag 

samlar in och mitt resultat kommer inte användas i annat syfte än det min studie syftar till. 

Eftersom jag kommer att genomföra mina studier i år 2, innebär det att jag även behöver 

vårdnadshavarens tillåtelse att sitta med i klassrummet.    
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Fyll i formuläret nedan och lämna till klassläraren senast den 27 november. Har ni ytterligare 

frågor gällande studien kan ni kontakta mig på sara.nilsson@mark.se Ni kan även kontakta 

min handledare Åsa Larsson (Linköpings universitet) på asa.c.larsson@liu.se för ytterligare 

information.       

Tack på förhand!   

Med vänliga hälsningar,  

Sara Nilsson    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

✄-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Jag (vårdnadshavarens namn)___________________________________________________   

tillåter att (barnets namn) ___________________________________________________ får   

lov att vara med i klassrummet när Sara Nilsson ska observera. Jag vill gärna ta del av 

resultatet när det är färdigt genom att få det skickat till följande e-postadress:  

___________________________________________________________________________ 
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9.Bilaga 3 

 

 

Lektion: _____________________________________________________________ 

Längd:______________________________________________________________ 

Antal svA-elever: _____________________      Antal sv-elever: ____________________________ 

Observation: L2-talare: L1-talare: 

Hur många gånger 

räcker eleverna upp 

handen? 

  

Hur många gånger 

pratar eleverna rakt ut 

i klassrummet? 

  

Hur många gånger 

ställer fröken direkta 

frågor till eleverna?  

  

Hur många gånger 

används någon typ av 

mediering i 

klassrummet?  

  

Hur många gånger 

används utforskande 

tal i klassrummet?  

  

Hur många gånger 

används IRF i 

klassrummet? 

  


