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Abstract 
Det övergripande syftet med den här studien är att undersöka hur svenska som 
andraspråkselever kan jobba språkutvecklande med hjälp av arbetsuppgifter där det är 
tänkt att eleverna ska tala. Syftet är även att undersöka hur stort talutrymme som ges 
eleverna i klassrummet och om arbetsuppgifternas utformning kan påverka 
fördelningen av elevernas talutrymme. Forskningsfrågorna är: Hur är 
arbetsuppgifterna utformade då det är tänkt att dessa elevgrupper ska tala under 
lektionstiden? Hur mycket utrymme ges eleverna till att tala under lektionstillfällena? 
Hur fördelas talutrymmet mellan läraren och eleverna samt eleverna emellan under de 
lektioner som eleverna arbetar med taluppgifterna? Den här studien bygger på den 
sociokulturella teorin. Metoden som användes var löpande observation. Utifrån 
resultatet kan man bland annat se att när ordet fördelades fritt i klassrummet och det 
var upp till eleverna själva hur talutrymmet skulle fördelas så fick eleverna i flera av 
fallen olika stora delar av det totala talutrymmet. En av slutsatserna som kunde dras 
var att grupparbeten inte blir dialogiska enbart för att eleverna ska arbeta i grupp. I 
analysen av observationerna kunde kopplingar dras till tidigare forskning samt övrig 
kurslitteratur då det kommer till vad som förutsätter effektiva respektive ineffektiva 
grupparbeten. För att grupparbeten ska bli dialogiska och effektiva krävs det bland 
annat att deltagarna är engagerade, vet hur man arbetar i en grupp och att uppgifterna 
har ett tydligt syfte samt förutsätter deltagande från samtliga elever enligt Lindberg 
(2005) och Gibbons (2010).  

 
Nyckelord: språkutveckling, andraspråksundervisning och talutrymme. 
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1 Inledning 
Under utbildningens gång har jag ofta upplevt att jag har intresserat mig som mest för 

hur jag som framtida lärare ska kunna utforma pedagogiska arbetsuppgifter som 

gynnar elevernas språkutveckling. Som lärarstudent har jag fått ta del av olika teorier 

och aktuell forskning som går in på hur individer lär och utvecklas, hur vi tillägnar 

oss ny kunskap. Den teorin som är aktuell inom svenska skolvärlden och som därför 

bör reflekteras i undervisningen är den sociokulturella teorin. Teorin har en central 

utgångspunkt nämligen att inlärning sker genom interaktion i en social kontext, i 

samspel med andra interlokutörer (Säljö 2005). I läroplanen för grundskolan (2011:9) 

belyses språket och samtalets roll för elevernas lärande och skapande av identitet: 

”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter 

att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” Under min 

verksamhetsförlagda utbildning på både en gymnasieskola och SFI (svenska för 

vuxna invandrare) och under perioden jag jobbade på komvux som svenska som 

andraspråkslärare upplevde jag att flertalet elever uppskattade de arbetsuppgifter som 

de skulle lösa i grupp. Ibland la jag däremot märke till att talutrymmet kunde fördelas 

mycket ojämnt mellan eleverna då det var tänkt att de skulle lösa en uppgift i grupp. 

Detta kan eventuellt bero på hur uppgiften var utformad och hur mycket tid eleverna 

hade på sig att genomföra arbetsuppgifterna.  

I den här studien kommer jag undersöka hur svenska som andraspråkselevernas 

arbetsuppgifter kan se ut då det är tänkt att eleverna ska kommunicera muntligt. Jag 

ska även studera fördelningen av talutrymmet. Utifrån tidigare forskning och 

resultatet av studien kommer jag eventuellt kunna se en koppling mellan 

arbetsuppgiftens utformning och hur talutrymmet sedan fördelas i klassrummet. 

Lindberg (2005) tar i sin studie upp vikten av att andraspråksinlärare får öva upp sin 

kommunikativa kompetens för att framgångsrikt kunna delta i samtal. För att samtliga 

elevers språkutveckling ska kunna gynnas är det viktigt att läraren sköter det 

didaktiska ansvaret genom att organisera, förbereda och följa upp arbetet med 

gruppuppgifterna. Läraren har i uppgift att se till att talutrymmet fördelas så att 

elevernas behov tillgodoses och undervisningen når sina mål (Lindberg 2005). 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med den här studien är att undersöka hur svenska som 

andraspråkselever kan arbeta språkutvecklande med hjälp av arbetsuppgifter då det är 

tänkt att eleverna ska tala. Syftet är mer specifikt att undersöka hur utformningen av 

arbetsuppgifter kan se ut när det är tänkt att fyra elevgrupper ska kommunicera 

muntligt på två skolor i en kommun i norra Sverige . Syftet är vidare att undersöka 

hur stort talutrymme som ges eleverna under arbetet med uppgifterna i klassrummet 

samt undersöka hur arbetsuppgifternas utformning kan påverka fördelningen av 

elevernas talutrymme. 

Frågeställningar: 

1. Hur är arbetsuppgifterna utformade då det är tänkt att dessa elevgrupper ska tala 

under lektionstiden? 

2. Hur mycket utrymme ges eleverna till att tala under lektionstillfällena? 

3. Hur fördelas talutrymmet mellan läraren och eleverna samt eleverna emellan under 

de lektioner som eleverna arbetar med taluppgifterna?  

 

2 Bakgrund 
Här följer först några korta beskrivningar av återkommande begrepp i studien. Jag tar 

även upp de delar ur styrdokumenten som är väsentliga för undersökningen, då 

styrdokumenten är ramfaktorer som spelar en viktig roll för utformande av 

undervisningen samt målet med undervisningen. Det som tas upp är hämtat ut 

grundskolans samt gymnasieskolans styrdokument, då mina undersökningsgrupper 

läste mot dessa. Längre ner under teoretiska utgångspunkter beskrivs tre olika 

perspektiv på lärande, däribland sociokulturell teori.  

	  

2.1 Viktiga begrepp för studien 

Språkintroduktionsprogrammet 
Eleverna som ännu inte har fyllt 20 år och som vill studera på gymnasial nivå måste 

först uppnå målen för bland annat svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 9. 

Dessa elever går alltså språkintroduktionsprogrammet innan de kan påbörja sina 
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gymnasiestudier. (Två av de grupper som jag har observerat läste på 

språkintroduktionsprogrammet, medan de andra två grupperna läste på gymnasial 

nivå.) Skolan jag genomförde observationer hos har formulerat utbildningens syfte på 

följande vis: ”Att ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning 

med tyngdpunkt i det svenska språket, vilket möjliggör för dem att gå vidare i 

gymnasieskolan eller till annan utbildning.” Med nyanlända elever avses här elever 

som anländer nära skolstarten eller under sin skoltid i gymnasieskolan och som inte 

har svenska som modersmål och som bristfälligt eller inte alls behärskar det svenska 

språket. (Skolverket allmänna råd och kommentarer 2008.) 

Talutrymme 
Med begreppet talutrymme menar jag i den här studien de yttranden som förekommer 

i klassrummet, då det totala talutrymmet utgör 100 % av den muntliga 

kommunikationen i klassrummet. Jag har studerat hur talutrymmet fördelas mellan 

eleverna men även mellan läraren och eleverna.  

Dialog 
Dialog i den här uppsatsen används i dess deskriptiva mening och innebär med andra 

ord ett muntligt samtal ansikte mot ansikte mellan minst två personer. Ordet 

härstammar från grekiskans ”logos” som betyder ord eller tal och ”dia” som kan 

översättas med ”mellan” eller ”genom” (Dysthe 2003). 

Samtal 
Samtalet är för de flesta det vanligaste sättet man använder språket på och det är den 

språkliga aktiviteten som vi får ut mest interaktion och samspel med andra människor 

av. Det är via samtal vi finner vår sociala tillhörighet och konstruerar vår identitet. 

Men samtalet har även en stor roll som kunskapskälla, då vi tillsammans med andra 

kan utveckla, bearbeta och fördjupa tidigare erfarenheter och kunskaper (Lindberg 

2005). 

Arbetsuppgifter 
Det jag avser med arbetsuppgifter i den här uppsatstexten är de handlingar som det är 

tänkt att eleverna ska utföra i undervisningssammanhang, med andra ord det läraren 

har planerat att eleverna ska göra. 
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2.2 Skolans styrdokument  

Vid flera tillfällen i styrdokumenten för både grundskolan (Lgr 11) och 

gymnasieskolan (Lgy 11) tas vikten av samtal och kommunikation upp samt vikten av 

att utveckla sin språkliga förmåga självständigt men även tillsammans med andra. 

Tanken om att vi lär tillsammans med andra i en social kontext härstammar från den 

sociokulturella teorin. Teorin lyser kontinuerligt igenom skolans styrdokument och 

bör därför reflekteras i undervisningen. 

”Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas 

genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. 

Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör 

skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika 

kunskapsformer är delar av en helhet. ” (Lgr 11:10). ”Eleverna ska få möjlighet att 

ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som 

tillsammans med andra. ” (Lgr 11:9). 

I kursplanen för svenska som andraspråk står det att språket är det redskapet 

människan först och främst använder sig av för att tänka, kommunicera och lära. Det 

står även att språket är viktigt för individens identitetsutveckling och för att kunna 

verka i samhället. ”Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor 

och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är 

betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 

livsåskådningar, generationer och språk möts. ” (Lgr 11:239). 

Eleverna ska ges en stor del av andraspråksundervisningen för att kommunicera på 

svenska. ”Undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera på 

svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig 

korrekthet.” (Lgr 11:239). 

I kursplanen för svenska som andraspråk 1 (Lgy 11) står det att undervisningen ska 

rymma muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Det står 

att eleverna ska utveckla strategier för att förstå och göra sig förstådda i samtal och 

diskussioner, samt delta i diskussioner där språk, innehåll och disposition anpassats 

till bland annat situation och mottagare. 
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2.3 Teoretiska utgångspunkter 

Jag kommer här att ge en översikt för olika perspektiv på hur individer lär och 

utvecklas. Jag har valt att kort redogöra för de äldre teoritraditionerna för att visa hur 

undervisningen har sett ut tidigare och kan se ut även idag och det är den sortens 

undervisning som framförallt sker i vad som kan kallas för det traditionella, 

lärarstyrda klassrummet.  Tidigare forskning som behandlas under 

litteraturgenomgången nedan tar vid olika tillfällen upp termen ”det traditionella 

klassrummet”, därav kan ett förtydligande av vad detta innebär behövas. Sedan 

beskrivs den teori som undersökningen utgår ifrån och som idag är aktuell i 

undervisningssammanhang, den sociokulturella teorin, vilket även nämndes kort 

under inledningen. Teorierna bidrar med en bakgrund för att man bättre ska kunna 

förstå varför framförallt andraspråkseleverna kan behöva arbetsuppgifter som innebär 

att de ska öva sin kommunikativa förmåga och utveckla sitt språk tillsammans. 

Slutligen redogör jag för muntlig kommunikation i andraspråksundervisningen, för att 

koppla den sociokulturella teorin till det skolämnet som är av intresse för den här 

uppsatsen. 

 

2.3.1 Perspektiv på lärande 
Synen på hur individer lär, hur vi människor utvecklas kunskapsmässigt har under en 

lång tid utgått ifrån två olika forskningstraditioner. De här perspektiven dominerade 

länge undervisningens utformning. Enligt den ena forskningstraditionen ses lärande 

och utveckling som något som kommer inifrån individen själv. Vi människor 

utvecklar våra inre naturgivna och medfödda förmågor. Perspektivet har rötterna i 

rationalismen (Säljö 2005).  

Den andra forskningstraditionen ser lärande som något man förvärvar. Den 

hårddragna synen är här att individen skulle formas helt av våra erfarenheter, att 

kunskap inhämtas och tillförs individen som kommer till världen som ett oskrivet 

blad. Med systematisk undervisning menar man att individen kan utveckla kunskaper 

i mycket större utsträckning än utan något stöd. Perspektivet bottnar i empirismen 

(Säljö 2005). Säljö anser att båda traditionerna är rimliga och kopplade till individens 

möjlighet att lära och utvecklas. Han tar upp kritik mot de båda perspektiven som 

osannolikheten att vi har en medfödd förmåga att utöva kalligrafi. Säljö tar även upp 
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språkvetaren Noam Chomskys forskning som påvisade att språk inte är något vi 

enbart lär oss genom att upprepa det vi har hört, och detta går emot det empiriska 

perspektivet. Människans språkanvändning är enligt Chomsky en kreativ och 

medfödd förmåga, då vi kan skapa något nytt (Säljö 2005).  

Ett problem med båda perspektiven är att de bortser från en viktig aspekt på hur 

lärande och utvecklande uppstår, nämligen att vi måste ta hänsyn till att individens 

kunskapsutvecklande även står i relation till hennes omgivning med dess resurser och 

utmaningar.  ”[M]änniskan är en historisk och social varelse som har en unik förmåga 

att samspela med sin omgivning på sofistikerade sätt.” (Säljö 2005:18). Nedan följer 

en utbyggnad av det här perspektivet, det vill säga det sociokulturella perspektivet. 

 

2.3.2 Sociokulturell teori 
Säljö (2005) beskriver individen som en social varelse. I de två äldre 

teoritraditionerna (se ovan) lyser individens förmåga att ta till sig kunskaper och 

färdigheter från omvärlden med sin frånvaro. Säljö hävdar att man redan från födsel 

är mottaglig för kommunikation och för omgivningens olika kulturella intryck då 

barnet i ett intensivt samarbete med omgivningen med dess sociala förhållanden 

formas till en varelse av sin egen epok och kultur. 

Det sociokulturella perspektivet inriktar sig mot att se på hur lärande kollektivt kan 

tillägnas individen, hur vi kollektivt utvecklar kunskaper och färdigheter. Det studerar 

inte lärande rent generellt då lärande och utveckling kan se olika ut beroende på vilket 

samhälle och vilken kultur individen befinner sig i (Säljö 2005). ”[U]r ett 

sociokulturellt perspektiv är det uppenbart att de kunskaper och färdigheter som utgör 

samhälleliga erfarenheter inte kommer från individen, de har utvecklats i samhället 

och mellan människor.” (Säljö 2005: 22). Även Dysthe (2003) redogör för att lärande 

har i stor utsträckning att göra med omgivningen och att det sker genom ett samspel. 

Dysthe (2003) uttrycker att det sociokulturella perspektivets kärna är att kunskap är 

något som konstrueras primärt genom samarbete i en kontext och att de individuella 

processerna sker sekundärt. Hon framhåller vidare vikten av samspelet: ”Således 

betraktas interaktion och samarbete som helt avgörande för lärande, inte bara som ett 

positivt element i läromiljön.” (Dysthe 2003:41).  



	  

7	   	  

En central aspekt med det sociokulturella perspektivet på lärande är att lärande 

medieras, eller förmedlas. Lev Vygotskij införde begreppet ”mediering” och det 

rymmer alla typer av stöd eller hjälp i läroprocessen, vilket kan vara både personer 

och redskap. Med redskap menas de resurser vi har tillgång till och som vi använder 

för att förstå omvärlden och för att handla. Redskapen och människorna är bärare av 

tidigare generationers erfarenheter och när vi använder oss av redskapen och 

interagerar samt kommunicerar med andra människor både skapas och förs de 

sociokulturella resurserna vidare. Det viktigaste medierande redskapet för människan 

är språket (Dysthe 2003).  

 

2.3.3 Muntlig kommunikation i andraspråksundervisningen 
Enligt Vygotskij (1978) blir språkinlärningen som mest produktiv om den sker i den 

proximala utvecklingszonen, området där inläraren ännu inte riktigt befinner sig men 

som han/hon kan komma till att på egen hand i ett senare skede behärska med hjälp av 

relevant stöttning (från t.ex. läraren) och utmanande uppgifter som tjänligast utförs i 

dialog/förhandling med andra. Inläraren ses som en aktiv agent i sin egen utveckling. 

Lingvisten Stephen Krashens (1981)	   input-/inflödeshypotes handlar om att 

andraspråksinläraren ska kunna lära sig ett nytt språk med hjälp av ett begripligt, 

kvalitativt inflöde som ligger just steget över inlärarens språkliga nivå och som är 

kontextbundet. ”Children progress by understanding [författarens kursivering] 

language that is a little beyond them… The child understands language containing 

structure that is a bit beyond him or her with the aid of context.” (Krashen 1981:126).	  	  

Krashen tar däremot inte med utflödets betydelse för lärande och utveckling hos 

individen i beräkningarna och inläraren blir på så vis istället en passiv deltagare i sin 

språkutveckling. 

Andraspråksforskaren Swain (1995) understryker däremot vikten av den egna 

produktionen, det språkliga utflödet, för andraspråksinlärningen. Swain anser att det 

är mycket viktigt att andraspråkselever får aktivt delta i språklig interaktion som 

kräver ett alltmer kvalificerat deltagande för att elevernas språkförmåga ska utvecklas. 

Dysthe (1996) framhåller vikten av dialog och flerstämmighet i mångkulturella 

klassrum, i klassrum där elevernas sociala, språkliga och kulturella förutsättningar 

varierar påtagligt. Hon menar att eleverna i ett dialogiskt klassrum ska ges rika 
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möjligheter att uttrycka sig i såväl tal som skrift. Dysthe (1996) menar att problemet 

med en ”monologiskt” klassrum är att man utgår ifrån given kunskap (oftast 

läroböcker) som eleverna kanske inte kan knyta an till, istället för att jobba 

”dialogiskt” och låta eleverna vara meningsskapande individer som i samspel med 

varandra och läraren arbetar fram gemensamma referensramar. 

 

2.4 Tidigare forskning 

Under det här avsnittet kommer jag ta upp tidigare forskning som är av relevans för 

undersökningen då det kommer till vad som sägs om framförallt fördelningen av 

talutrymmet i klassrummet och olika faktorer som kan vara av betydelse för elevernas 

språkutveckling då undervisningen sker i mindre grupper. Lärarens roll i ett 

sociokulturellt klassrum belyses även. 

 

2.4.1 Fördelning av talutrymmet i undervisningen 
Lindberg (2005) har kommit fram till att elevernas möjlighet att tala och att använda 

språket i allmänhet i klassrummet är många gånger mycket begränsat, framförallt i det 

traditionella klassrummet. Ulf P. Lundgren (1979) kom redan på slutet av 70-talet 

fram till att läraren i det traditionella, lärarstyrda klassrummet styr och dominerar 

interaktionen märkbart, då läraren upptar ca 2/3 av talutrymmet. Lindberg (2005) 

hävdar att den tredjedelen interaktion som elever ofta får dela på inte ger de optimala 

förutsättningarna för en naturlig språkutveckling.  

Språkfärdighet är även det en faktor som påverkar elevernas fördelning av 

talutrymmet har man kommit fram till i tidigare forskning av bl. a. Linda Harklau 

(1999). Harklau kunde urskilja att eleverna som hade begränsade färdigheter i 

majoritetsspråket kom mycket lättare till tals när undervisningen utspelade sig i 

mindre grupper än när de var tvungna att konkurrera om ordet i större grupper 

bestående av elever som behärskade majoritetsspråket fullt ut. 

Om inläraren upplever en kommunikativ stress inför att tala i grupp kan detta leda till 

språkliga blockeringar och få en negativ effekt på inlärningen (Lindberg 2005). 

Lindberg tar också upp att det dessutom kan bli ännu mer stressande att göra detta på 

ett främmande språk som man ännu inte känner sig säker på. 
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2.4.2 Språkundervisning i mindre grupper 
Sedan den kommunikativa språkundervisningen fick sitt genombrott har 

smågruppsarbeten blivit ett vanligt förekommande inslag i klassrumssituationer. Hur 

pass lyckat arbetet i mindre grupper kan vara beror på en rad faktorer har tidigare 

forskning kommit fram till (Lindberg 2005). Lindberg tar upp faktorer som att 

arbetsuppgiftens svårighetsgrad påverkar det språkliga utförandet, då den språkliga 

produktionen hänger samman med den kognitiva belastningen. Talflytet blir desto 

bättre ju mindre kognitiv belastning uppgiften är. Inlärarens egen kunskap om 

innehållet i det som ska förmedlas påverkar även performansen (Lindberg 2005). Jim 

Cummins (2000) har arbetat fram en modell/matris som förklarar hur 

andraspråktalares språk- och kunskapsutveckling hänger samman med vilken 

dimension undervisningen ligger på (finns på sida 68, del 2 i Cummins 2000). 

Matrisen har två dimensioner, kognitiv nivå och grad av situationsberoende. 

Cummins modell bygger på att uppgifterna som eleverna tar del av i undervisningen 

befinner sig på varierande kognitiv nivå (hur pass mycket kognitivt tänkande 

uppgiften fordrar) och att uppgifterna ligger på en varierande grad av kontextuellt 

stöd (i vilken utsträckning uppgiften är kontextberoende). Som lärare kan man utifrån 

matrisen kartlägga var arbetsuppgifterna kommer röra sig, samt bedöma var eleven 

befinner sig, vad den behärskar för dimensioner i sitt språkbruk. 

I en dialog kan samtalspartnern påverka inlärarens språkliga performans både positivt 

och negativt, beroende på om samtalspartnern dominerar interaktionen och inläraren 

får färre möjligheter att utöva sina språkfärdigheter eller om samtalspartnern bidrar 

med stöd och stuktur för inläraren (Lindberg 2005). Enligt van Lier, L. (Lindberg 

2005) kan man utvecklas med både jämbördiga aktörer som med mindre eller mer 

kunniga samtalspartners. Han menar även att då man förklarar något för andra kan 

man fördjupa sin egen förståelse.  

Patricia Duff (1986) gjorde redan på mitten av 80-talet en studie då hon jämförde 

språkanvändningen i konvergenta resp. divergenta uppgifter. Duff fann att de 

konvergenta uppgifterna, då gruppens deltagare samarbetar kring 

problemlösningsuppgifter, resulterande i en snabb turtagning med turer som bestod av 

några kortare fraser. Divergenta uppgifter går ut på att diskutera eller inta en roll då 

varje deltagare intar olika ståndpunkter som de ska försvara samt angripa hos övriga 

deltagare med hjälp av så utförliga argument som möjligt. Det Duff kunde konstatera 
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med de divergenta uppgifterna var att turerna var mycket längre och med syntaktiskt 

mer komplexa strukturer. 

Long & Porter (Lindberg 2005) framhåller speciellt flervägsuppgifternas betydelse för 

förhandlingens fördelning av talutrymmet. Till skillnad från envägsuppgifter innebär 

flervägsuppgifterna att varje gruppmedlem har unik information som alla i gruppen 

behöver tillgång till för att kunna lösa arbetsuppgiften. Alla i gruppen måste alltså 

uttrycka sig begripligt för att samtliga deltagare ska kunna förstå informationen, och 

detta anses därav av Long & Porter vara gynnande för språkutvecklingen.  

Lindberg (2005) kom i sin undersökning fram till att smågruppsarbeten gynnar 

utvecklingen av det språkbruket som man oftast använder sig av utanför 

undervisningen, då språkanvändningen påminner mer om vardagssamtalens strukturer 

och turtagning än lärarledda diskussioner. Elever som jobbar i mindre grupper 

aktiveras i större utsträckning då det ställs högre krav på språklig produktion 

(Lindberg 2005).  

Pauline Gibbons (2010) presenterar konkreta modeller för hur man kan arbeta i ett 

kommunikativt klassrum. Boken utgår ifrån tidigare forskning (exempelvis Michael 

Halliday) och vi har på lärarutbildningen använt den som kurslitteratur men boken i 

sig är inte ett bidrag till forskning. Boken är i min mening ändå ett av de bättre 

redskapen jag har fått under min tid på lärarutbildningen och Gibbons behandlar 

bland annat just effektiva grupparbeten. Gibbons går bland annat igenom viktiga 

principer för utformandet av språkutvecklande arbetsuppgifter, vilket även stärker det 

som tidigare forskning har kommit fram till och kan vara av relevans för studien. 

Effektiva grupparbeten förutsätter bland annat: 

• Tydliga instruktioner och ett tydligt syfte med uppgiften 

• Uppgifter som kräver interaktion från varje deltagare 

• Att uppgiften är kognitivt anpassad 

• Att alla i gruppen är engagerade 

• Att eleverna får tillräckligt med tid till att utföra uppgiften 

• Att eleverna vet hur man jobbar i grupp 

Bakhtin (Dysthe1996) menar att ett klassrum inte blir automatiskt dialogiskt, 

flerstämmigt för att flera människor pratar. Grupparbeten kräver att man har utvecklat 

en undervisningsmetod som passar för elevgruppen, annars är grupparbeten inte mer 

gynnande för språkutvecklingen än vad en föreläsning kan vara (Dysthe 1996). 
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Dysthe (1996) konstaterar i sin undersökning att det inte finns något recept eller 

någon metod för hur man kan utforma taluppgifter som kommer fungera i alla 

elevgrupper. Hon anser att man som lärare måste ”kontextualisera” undervisningen, 

anpassa den efter gruppens nivå och de förutsättningar som finns.  

 

2.4.3 Lärarens roll 
För att alla elever ska ges möjlighet att utveckla sina språkfärdigheter muntligt krävs 

ett omfattande för- och efterarbete av läraren. Rollen har gått från att styra till att 

stödja och underlätta för elevernas inlärningsgång. Grupparbeten fungerar inte som en 

universallösning i sig. Utformningen av arbetsuppgifterna kan påverka hur 

talutrymmet kommer fördelas i grupperna. Då alla elever befinner sig på olika nivåer 

kunskapsmässigt förutsätts en varierad undervisning. En av lärarens främsta uppgifter 

är att avgöra vilken nivå uppgifterna bör ligga på språkligt och vilken aktivitet som 

lämpar sig bäst för målet med uppgiften. För att den här sortens undervisning ska 

kunna genomföras med ett lyckat resultat förutsätts att eleverna vill kommunicera. 

Arbetsuppgifterna måste alltså väcka och bidra till viljan att utveckla sitt språk genom 

att tala. För att kunna göra detta behövs meningsfulla, relevanta, intressanta, nyttiga 

och roliga aktiviteter. Lärarens roll som organisatör, samordnare, vägledare, 

diagnosställare och expert på det talade språket samt språkinlärning är oerhört viktigt 

för elevernas andraspråksutveckling (Lindberg 2005). 

 

3 Metod 
Under den här delen redogör jag först för metoden som har använts till 

datainsamlingen. Sedan beskrivs urval, bortfall och procedur. Slutligen presenteras 

lärarna jag har observerat hos och deras elevgrupper. 

 

3.1 Datainsamling 

Metoden jag använde mig av var löpande observation, men strukturerad observation 

då jag förde löpande anteckningar inom ramen för undersökningsområdet. Med 

strukturerad observation menar jag att jag i förväg hade bestämt vad jag skulle 

observera, analysenheten, och att jag skulle anteckna det jag såg när det hände något 
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som rymdes inom ramen för analysenheten, vilket Dimenäs (2006) och Johansson & 

Svedner (2010) beskrev som en lämplig metod i den här typen av undersökningar. 

”Är syftet att observera ett skeende som är utsträckt över tid och som inte 

förekommer vid flera tillfällen per lektion är löpande observation den mest lämpliga 

metoden.” (Johansson & Svedner 2010:47). Johansson & Svedner tar upp att 

observationerna ska vara detaljerade och precisa samt fria från värderingar. Man ska 

försöka skriva ned så mycket som möjligt om ett visst, längre skeende.  

Själva analysenheten var det som rymdes inom syftet för studien, med andra ord vad 

lärarna tänkte att eleverna skulle göra med arbetsuppgifterna under lektionstiden, hur 

mycket utrymme som gavs eleverna till att tala och hur ordet fördelades i 

klassrummet då eleverna skulle tala i helklass, mindre grupper eller parvis.  

Då jag bland annat observerade elever som jobbade parvis eller i mindre grupper fick 

jag dela in observationerna i tidsintervaller om 5-10 min för att kunna fokusera på hur 

talutrymmet fördelades inom gruppen och mellan läraren och eleverna. Jag försökte 

fördela tidsintervallerna så jämt som möjligt mellan grupperna. Om arbetet blev 

stillastående eller enskilt som till exempel då någon ur paret tillfälligt lämnade 

klassrummet eller om gruppen exempelvis läste tyst var för sig en stund flyttade jag 

fokus till en annan grupp. Anledningen till att jag valde att dela in observationerna i 

intervaller var för att kunna registrera vad som händer då man lätt kan drunkna i 

informationsflödet, vilket även påpekades av Ekholm & Lander (1993). Ekholm & 

Lander nämner ändå att den kontinuerliga iakttagelsen är även den värdefull för att 

allt som sker i klassrummet ska få en chans att komma med under observationen, 

därav försökte jag flytta fokuseringen så fort jag upplevde att elevernas aktiviteter inte 

var av intresse för undersökningen. 

Under observationerna förde jag en observationsblankett där jag antecknade tidpunkt 

och tidsdisposition, plats, närvarande personer, min placering i klassrummet och 

hjälpmedel, i mitt fall papper och penna samt tidtagarur, vilket Johansson & Svedner 

(2010) belyste för utförandet av observationsstudier. Med tidtagaruret mätte jag den 

tiden som varje deltagare talade under tidsintervallen genom att starta tiden när de 

började prata och när deltagaren hade pratat klart antecknade jag hur lång tid 

deltagaren hade talat i min observationsblankett. Vid de tillfällen som deltagarna 

pratade i munnen på varandra fick jag lägga till det ungefärliga antalet sekunder som 

detta pågick under till den deltagaren som inte kunde bli tidtagen från det att denne 
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började tala. Jag räknade sedan utifrån detta ut hur mycket varje deltagare upptog av 

talutrymmet procentuellt. Observationsblanketten jag använde mig av är enligt 

Johansson & Svedner användbar i många situationer och jag valde att dela in 

blanketten i olika kolumner där jag skrev tidpunkt för aktivitet i en kolumn och 

elevagerande samt läraragerande i varsin kolumn (se bilaga 1).  

Sedan gjorde jag en kvalitativ analys av mina observationer och uträkningarna av hur 

talutrymmet fördelades, jag tolkade och analyserade med andra ord det jag hade sett 

under lektionstillfällena. Jag jämförde även resultatet med tidigare forskning i min 

analys. ”Observationerna behöver tolkas, analyseras och jämföras med aktuell 

forskning inom området.” (Dimenäs 2006:37). Ekholm & Lander (1993:99) beskriver 

två steg som man tar när man kvalitativt tar fram och fogar samman de viktigaste 

delarna från undersökningen ”De två stegen går från data till utsagor respektive från 

utsagor till olika slags analysenheter.” I databearbetning och vid analys gör man en 

sortering, komprimering och tolkning, och man söker betydelsen i det man har 

noterat. Ordsammanställningarna kallar man för utsagor, antingen direktcitat eller en 

sammanfattad formulering av något skeende. Före analysen placeras utsagorna 

förslagsvis i en sorteringsmatris, för att bilda olika områden för utvärderingsobjekten 

(eleverna och läraren) samt utvärderingsfrågor (utifrån frågeställningarna) och för att 

den som analyserar snabbt ska kunna få en överblick av all data (Ekholm & Lander 

2007). Den här beskrivningen av hur man gör en kvalitativ analys var även den jag 

själv valde att följa. 

 

3.2 Urval, bortfall och procedur 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen hade jag en lokal lärarutbildare (LLU) 

som jag ansåg skulle vara en lämplig deltagare för genomförandet av min studie och 

jag var även intresserad av att kontakta lärare som hon kunde föreställa sig skulle 

passa bra att observera hos, då jag själv inte hade varit i kontakt med så många 

andraspråkslärare på gymnasial nivå samt på språkintroduktionsprogrammet. Totalt 

fick jag observera hos två gymnasielärare, med sammanlagt 5 observationstillfällen, 

och två lärare på språkintroduktionsprogrammet med sammanlagt 3 

observationstillfällen jag kunde genomföra. Vi hade från början planerat in fler men 

p.g.a. sjukdom ändrades planerna. Jag skickade via mail ut min förfrågan till fler 
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lärare, men fick bland annat som svar att de var sjukskrivna eller att de inte kunde ta 

emot mig under den perioden som var aktuell för undersökningen. 

Jag valde att observera de tillfällen då lärarna hade planerat att eleverna skulle tala, 

och valde bort att observera lektioner då lärarna till exempel hade planerat att 

eleverna skulle jobba med mycket enskilt skrivarbete. När jag gjorde mitt urval av 

observationstillfällen, såg jag tillsammans med lärarna över deras lektionsplaneringar 

och valde utifrån mitt syfte med undersökningen ut observationstillfällena. Då jag inte 

var helt säker på vad jag skulle se under observationerna så valde jag ut några 

lektionstillfällen som jag var osäker på huruvida de rymdes inom ramen för 

analysenheten. De urvalsproblem som kan uppstå vid särskilda undersökningar 

handlar dels om hur länge man ska studera analysenheten men även om vilka som 

skall delta i undersökningen (Ekholm & Lander 1993:77).  

Innan varje observationstillfälle träffades jag och läraren i fråga en stund innan 

lektionen startade och de gick igenom mer ingående vad och hur det var tänkt att 

eleverna skulle arbeta under lektionen. Jag gjorde även en datainsamling av de olika 

arbetsuppgifternas utformningar, för att senare i lugn och ro kunna studera 

utformningen av dem. 

 

3.3 Informanterna 
Samtliga deltagare har anonymitetsskydd i den här studien. Lärarna och eleverna har 

därav tilldelats fiktiva namn (eleverna benämns med bokstäver). 

Katarina jobbar på en gymnasieskola i en kommun i norra Sverige. Hon har jobbat 

som lärare i 12 år och har undervisat i ssa (svenska som andraspråk) en termin. Hos 

Katarina observerade jag en elevgrupp som läser sitt första år på gymnasial nivå, 

svenska som andraspråk 1. Jag observerade tre lektionstillfällen á 65 min hos 

Katarina. Eleverna övade på att skriva olika genrer. 10 elever deltog i övning 1 (två av 

dessa elever observerade jag inte). 11 elever deltog under första lektionen för övning 

2 och 10 elever deltog under andra lektionen för övning 2 (4 av dessa elever utgjorde 

en grupp som jag inte observerade). Resultatet av dessa observationer återfinns nedan 

under Sammanfattningsövningar. 



	  

15	   	  

Åsa Jobbar på en gymnasieskola i en kommun i norra Sverige. Hon har jobbat som 

lärare i 22 år och har undervisat i ssa i lika många år. Hos Åsa observerade jag en 

elevgrupp som läser sitt andra år på gymnasial nivå, svenska som andraspråk 2. Jag 

observerade två lektionstillfällen, varav endast ett av dessa redovisas i den här studien 

á 70 min. Eleverna hade under föregående lektioner tittat på en långfilm som de skulle 

diskutera. 6 elever deltog i helklassdiskussionen, men endast 5 elever deltog i 

smågruppsdiskussionerna. Resultatet av dessa observationer återfinns nedan under 

Diskussion av en film. 

Gun jobbar på språkintroduktionsprogrammet på en gymnasieskola i en kommun i 

norra Sverige. Hon har jobbat som lärare i nästan 30 år och med ssa i nästan lika 

många år. Hos Gun observerade jag en elevgrupp som bestod av nyanlända elever 

som läser på högstadienivå, och som först måste klara kursmålen för årskurs 9 innan 

de kan påbörja sina gymnasiestudier.  Jag observerade här 2 lektionstillfällen, den 

första lektionen varade i 45 minuter och den andra i 55 minuter. Eleverna läser en 

roman högt i klassen i samband med att de övar sig i återberättande. Det var 7 elever 

som deltog under de här tillfällena. Resultatet av dessa observationer återfinns nedan 

under Högläsning av skönlitteratur och återberättande av textinnehåll. 

Jessica jobbar på språkintroduktionsprogrammet på en gymnasieskola i en kommun i 

norra Sverige. Hon har jobbat som lärare i ungefär 5 år och som ssa-lärare i 1,5 år. 

Hos Jessica observerade jag en elevgrupp som bestod av nyanlända elever som läser 

på högstadienivå, och som först måste klara kursmålen för årskurs 9 innan de kan 

påbörja sina gymnasiestudier. Undervisningen fokuserar just nu på att eleverna i 

gruppen ska öva sig i att prata i grupp, då läraren menar att flera i gruppen har 

ovanligt svårt att uttrycka sig och måste öva på detta. Jessica kombinerar även ssa 

med sitt andra ämne, SO. Jag observerade en lektion á 55 minuter hos Jessica. 7 

elever närvarade under observationstillfället. Resultatet av dessa observationer 

återfinns nedan under Muntlig redovisning, återberätta en resa med hjälp av bilder. 
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4 Analys och resultat 
Under det här avsnittet presenteras resultatet och en analys av mina 

observationsstudier. Jag har valt att dela in resultatet av mina observationsstudier efter 

de arbetsuppgifter eleverna har genomfört och att inleda varje underrubrik med en 

beskrivning av arbetsuppgiften, vilket svarar mot den första frågeställningen för att 

sedan redogöra för det jag kunde observera och analysera gällande frågeställning 2 

och 3. Valet att dela in resultatet på följande vis beror delvis på att uppsatsen syftar 

till att se kopplingen mellan arbetsuppgifternas utformning och fördelningen av 

talutrymmet i klassrummet. Utformningen av resultatindelningen är även snarlikt hur 

Inger Lindberg (2005) redovisade resultatet av sin studie, då denna bok refererats till 

tidigare i uppsatsen, under tidigare forskning, och även har använts som kurslitteratur 

under utbildningen känns en sådan indelning av resultatet som en tjänlig utformning.  

 

4.1 Sammanfattningsövningar  

Katarinas gymnasieelever på spår 1 arbetade med uppgifter som handlade om att lära 

sig skriva sammanfattningar av faktatexter. Läraren hade tidigare gått igenom med 

klassen hur man kan skriva sammanfattningar, typiska drag samt vilken arbetsgång de 

skulle använda sig av under arbetet med detta och hon hade även delat ut papper på 

detta. Hon utgick ifrån läromedlet Reparationskurs skriva – skriva i olika genrer, (en 

kopieringspärm av Magnus Johansson).  

Övning 1 

Under mitt första observationstillfälle hos Katarinas klass hade eleverna sedan 

tidigare delats in i par. De hade under föregående ssa-lektion påbörjat den första 

sammanfattningsövningen (alla i klassen sammanfattade samma faktatext). Under 

lektionen som jag närvarade vid höll några par fortfarande på att förhandla fram 

gemensamma sammanfattningar medan några par hade kommit så pass långt att dessa 

par under början av lektionen parades ihop i grupper om två par för att ge varandra 

respons genom att muntligt kommentera varandras sammanfattningar utifrån de 

punkter som eleverna hade att förhålla sig till vid sammanfattningar (arbetsgången 

från läromedlet, se ovan). Innan paren påbörjade själva responsdiskussionen satt de i 

respektive par och förhandlade gemensamt fram vad de skulle säga på respektive 
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punkt om det andra parets sammanfattning. Efter att paren hade gett sin respons till 

varandra fick de eventuellt göra ändringar innan läraren slutligen läste och 

kommenterade deras sammanfattningar. 10 elever deltog i övningen, två av dessa 

elever observerade jag inte. 

Övning 2 
Först läste eleverna varsin del av den nya faktatexten högt inför hela gruppen. Sedan 

delades eleverna in i grupper om 3-4 deltagare. Inom gruppen skulle de dela upp 

samma text så att alla fick läsa ungefär lika mycket. Efter det fick de tid att kolla upp 

svåra ord i texten för att återigen läsa texten högt en gång till. När alla i gruppen 

förstod vad texten handlade om skulle de gemensamt bestämma sig för vilka ord som 

var stödord, som de senare skulle använda för att kunna återberätta texten muntligt för 

gruppen var och en. Slutligen skulle de skriva en sammanfattning och utgå ifrån 

samma arbetsgång som de gjorde under övning 1. Tanken var även att grupperna 

sedan skulle ge respons på varandras sammanfattningar innan läraren kommenterade 

dessa., men då övning 2 drog ut över tiden fick grupperna endast respons från läraren. 

11 elever deltog under första lektionen och 10 elever deltog under andra lektionen. (4 

av dessa elever utgjorde en grupp som jag inte observerade.) Efter mina besök var det 

tänkt att eleverna skulle jobba enskilt med ytterligare en sammanfattningsuppgift. 

Under båda övningarna gick läraren hela tiden runt mellan paren och grupperna och 

var där som ett stöd, som gav eleverna den hjälpen de behövde för att nå upp till den 

nivån av skrivande de ännu inte behärskade på egen hand samt för att hjälpa dem med 

språket. Hon var även samordnare, som såg till att paren och grupperna delades in 

efter respektive pars arbetstakt och kollade att alla hade tillgång till varandras texter 

och informerade om vad de skulle göra. Läraren var även ”experten”, det vill säga en 

person i gruppen som besitter mycket kunskap om hur man skriver sammanfattningar 

och som man kan fråga då man behöver hjälp med något inom området. 

Jag var placerad mitt i klassrummet under båda övningarna och valde att inte förflytta 

mig mellan grupperna för att vara så osynlig som möjligt, för att grupperna/paren inte 

skulle störas allt för mycket i sitt arbete. Tack vare mitt val av placering blev den 

gruppen som satt längst bort inte observerade av mig då jag inte kunde höra vad de sa. 
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4.1.1 Hur mycket utrymme eleverna gavs till att tala och hur ordet 
fördelades i klassrummet 
Med de här sammanfattningsövningarna jobbade eleverna enbart i par och mindre 

grupper. Ca 90 % av lektionstiden gavs eleverna tillfälle att tala. Uppgifterna var 

utformade så att eleverna muntligt skulle förhandla fram bland annat en gemensam 

text och gemensamma nyckelord och förutsatte att de kommunicerade med varandra.  

Läraren tog upp 10 % av lektionstiden under genomgången av arbetsuppgifterna, hon 

cirkulerade sedan mellan grupperna och tog då upp mellan 5-30 % av 

grupparbetstiden beroende på hur pass mycket stöd grupperna var i behov av. Som jag 

nämnde ovan så gick den här tiden åt att som lärare vara där som ett stöd, en 

samordnare och ”experten” som de kunde rådfråga. Katarinas roll i klassrummet 

påminde i stor utsträckning om lärarrollen i det sociokulturella klassrummet (se ovan, 

lärarens roll). Lindberg (2005) tog upp att lärarrollen har gått från att styra i 

klassrummet till att stödja och underlätta för elevernas inlärningsgång. 

Katarina fick förklara arbetsuppgiften minst en gång till för varje grupp och förtydliga 

för dem hur de skulle gå till väga när de utförde uppgifterna. Hon sa exempelvis ”tänk 

som så här när ni ska välja ut nyckelorden…”. Läraren var även noga med att deras 

sammanfattningar inte skulle låta som plagiat och förklarade hur man undvek detta. 

Hon var även noga med att språket både muntligt och skriftligt var korrekt. Hon tog 

upp ordval och hur tonen samt nyansen förändras om man använder sig av vissa ord 

och sa till exempel ”den här meningen behöver fortfarande finslipas, tänk till på det 

här...”.  Eller grammatiska korrigeringar som ”Undvik att använda och, men, att som 

fundament i en ny mening.” Muntligt var det framför allt elevernas uttal som 

kommenterades. Swain (1995) belyser just vikten av att andraspråkselever aktivt får 

delta i språklig interaktion som kräver ett alltmer kvalificerat deltagande, för att deras 

språkförmåga ska utvecklas och kunna nå högre nivåer av behärskning. 

Katarina fick även gå runt och ”sätta igång” eleverna, försöka få dem att arbeta då 

lektionspassen utspelade sig mellan kl. 16-17:00. Hon sa så här: ”Jag är rädd för att ni 

låter tiden ticka iväg” och hon frågade ofta grupperna hur arbetet gick och hur långt 

de hade kommit sen hon var där sist. Då uppgifterna skulle utföras gemensamt både 

muntligt och skriftlig kommenterade Katarina ibland att de skulle prata ihop sig inom 

gruppen mera och att de skulle bestämma sig för antingen en gemensam text, en 

gemensam respons eller gemensamma nyckelord. Hon sa saker som ”Jag blir orolig 
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för att ni är så tysta” eller ”Jag blir nervös för att ni har så pass olika stödord. Kom 

överrens om stödorden tillsammans”. Vissa elever pratade inte i sina smågrupper och 

detta kunde möjligen bero på att uppgiften inte var utformad så att varje person var 

tvungen att tala. Ibland fungerar grupparbeten utan att man har utformat till exempel 

flervägsuppgifter (se ovan, tidigare forskning) men det jag märkte under den här 

observationen samt under de andra observationstillfällena var att vissa elever inte 

deltog aktivt i sina grupper. Dysthe (1996) sa att grupparbeten kräver att man har 

utvecklat en undervisningsmetod som passar för elevgruppen, annars är grupparbeten 

inte mer gynnande för språkutvecklingen än vad en föreläsning kan vara. Ett klassrum 

blir inte dialogiskt bara för att eleverna arbetar i grupper enligt Bahktin (Dysthe 

1996). Gibbons (2010) menade även att effektiva grupparbeten förutsätter att 

uppgifterna kräver ett aktivt deltagande från varje elev. 

När Katarina skulle ge eleverna respons på deras sammanfattningar märkte hon ibland 

att de verkade ha missförstått faktatexten och frågade om de muntligt kunde berätta 

för henne vad texten handlade om och det visade sig att de hade missförstått vissa 

delar ur texten.  

Övning 1 
Mellan eleverna fördelades tiden inte helt jämt varje gång. Under övning 1 fördelades 

talutrymmet nästan helt jämt mellan ett av paren (par 1). Det här paret var inte klara 

med sin egen sammanfattning. En av deltagarna (A) i par 1 gav förslag på vad de 

kunde skriva och den andre (B) kommenterade det A nyss hade sagt och de 

förhandlade på så vis fram en gemensam sammanfattning.  A tog upp ca 55 % av 

parets talutrymme och B ca 45 %. 

Två andra par hade problem med databasen och fildelningen över internet så det tog 

ett tag för dem innan de fick tag i varandras dokument. Ena paret (par 2) hade 

dessutom redan skrivit ned responsen de skulle ge det andra paret (par 3) under 

föregående lektion. Par 3, som vid den här lektionen endast bestod av en deltagare 

hade inte skrivit någon respons till par 2. Par 2 finslipade det de hade skrivit och par 

3:s enda deltagare satt för sig själv och skrev ned respons åt par 2.  

Deltagarna i grupp 4 var tre stycken (A, B och C). A sa inte ett ord utan satt och 

tittade sig omkring i klassrummet, letade efter sina tuggummin i väskan och använde 

sig inte av sin dator. B var den som ledde grupparbetet och som markerade vad de 
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skulle kommentera i sammanfattningen som par 5 hade skrivit. B hade datorn vänd 

mot C och B läste vad han hade markerat och berättade vad han skrev för kommentar. 

(A kunde med andra ord inte se vad de andra i gruppen skrev.) C tittade på B:s och sin 

egen dator men sa inte så mycket. C sa att han inte riktigt hade förstått hur de skulle 

ge respons och frågade gruppen om det var något annat de skulle säga till par 5. När 

läraren kom dit kommenterade hon att de var väldigt tysta samt frågade hur det gick 

och B svarade att ”Vi tänker men det går inte så bra” Läraren sa att hon tyckte att de 

verkade ha förstått hur man ger respons och sa att det var bra att de markerade i texten 

vad de hade synpunkter på. Förutom den tiden läraren tog upp av talutrymmet så var 

det B som talade mest i gruppen. B upptog ca 80 % av gruppmedlemmarnas 

talutrymme. A sa ingenting under tiden jag observerade gruppen, medan C upptog de 

övriga 20 % av talutrymmet. (A var helt ny i klassen och läste sina övriga ämnen på 

en annan gymnasieskola och läraren sa att hon inte visste på vilken språklig nivå han 

låg, vid tiden för den här observationen.)  

Övning 2 
Innan eleverna påbörjade övningen läste alla varsin del av faktatexten högt i klassen 

och under dessa fyra minuter fördelades talutrymmet jämt mellan eleverna, då det var 

läraren som delade upp högläsningen mellan eleverna. När grupp 1 som bestod av tre 

elever (A, B och C) sedan skulle läsa varsin del ur faktatexten högt för gruppen fick 

de stå för indelningen själva, vilket i det här fallet resulterade i att talutrymmet 

fördelades jämt mellan eleverna. Efter att grupperna hade läst översatte eleverna de 

orden som de inte förstod. Gruppen kom gemensamt fram till vilka ord som var svåra 

enligt dem, vilket var ca fem ord. Tack vare att de översatte och diskuterade 

betydelsen av så pass få ord blev återberättandet rätt kämpigt då eleverna inte var helt 

överrens om vad som utspelade sig i faktatexten. A frågade vid flera tillfällen gruppen 

och läraren vem som gjorde vad. C sa så här ”Jag har stängt av hjärnan” och B sa att 

hon inte visste om hon hade förstått hela texten till läraren som då förklarade textens 

innehåll för gruppen. Talutrymmet fördelades under arbetet med sammanfattningen 

ganska jämt mellan deltagarna. A upptog ca 35 %, B upptog ca 45 % och C upptog ca 

20 % av gruppens talutrymme. Vid nästa lektionstillfälle var de endast två i gruppen 

(A och B). Talutrymmet mellan dem fördelades jämt (50/50). B hade faktatexten 

framför sig (inte stödorden som de skulle utgå ifrån) och A skrev på sin dator ett 

gemensamt dokument. De gick noggrant igenom varje formulering, ordvalen och var 
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de skulle sätta punkt. A frågade ”Hur ska vi säga det här?” och båda gav förslag på 

vad de skulle skriva. När de frågade läraren om hon kunde titta på det de har skrivit 

fick de höra att de hade för långa citat och att deras sammanfattning lät ”plagiataktig”. 

A frågade om vad de skulle skriva, hur de skulle ändra om och vilka ord de skulle 

använda sig av. A sa t.ex. ”OK, vad ska vi skriva här istället?” och B som verkade 

behärska svenska språket lite bättre kom hela tiden med förslag eller synpunkter på 

det de ändrade. Läraren sa att hon misstänkte att deras text lät så pass lik 

ursprungstexten på grund av att de hade faktatexten framför sig i stället för stödorden 

och sa ”Utgå ifrån stödorden istället för att kolla på ursprungstexten. Sammanfatta 

med egna ord från nyckelorden.” Jag observerade att läraren gång på gång fick berätta 

för de olika grupperna/paren hur man sammanfattar och att samtliga elever verkade ha 

rätt svårt för att göra just detta. Anledningen till detta kan eventuellt bero på att 

grupparbetena saknade det som Gibbons (2010) betonar för ett effektivt grupparbete: 

bland annat tydliga instruktioner och ett tydligt syfte med uppgiften samt att uppgiften 

är kognitivt anpassad. Visserligen fanns det tydliga instruktioner, men eleverna fick 

ändå dessa förklarade för sig flera gånger eftersom läraren märkte att de inte hade 

förstått dem då eleverna gjorde flera fel under övningarna.  

Grupp 2 bestod av 4 deltagare (A, B, C och D). (A är samma person som A från grupp 

4 i övning 1.) I den här gruppen fördelades talutrymmet ojämnt. B var den deltagaren 

som var mest mån om att höra efter vad de andra skrev upp och att de skulle jobba 

som en grupp då han frågade saker som ”Vad har ni skrivit?”, eller sammanfattade 

högt olika stycken ur texten samt tog upp vad han tänkte på genom att säga ”OK, 

lyssna här, kan man säga så här…” C och D var de personer som svarade vad de hade 

skrivit och berättade vad de tyckte om texten, medan A var helt tyst och skrev stödord 

på sin egen dator utan att aktivt delta i gruppen. Läraren kom fram till gruppen flera 

gånger och sa att de gemensamt skulle skriva ner orden i ett gemensamt dokument då 

de hade varsitt med lite olika stödord antecknade och att de behövde tillräckligt 

många stödord för att kunna återberätta faktatexten. Vid nästa lektionstillfälle gick 

Katarina fram till gruppen och sa att de skulle formulera en gemensam 

sammanfattning utifrån stödorden. ”Utgå ifrån stödorden, formulera gemensamt en 

sammanfattning på exakt 100 ord. Fundera på vad som är viktigt och vad som kan tas 

bort.” B var fortsatt gruppledaren och frågade gruppen ”Vad ska vi börja med? Vi har 

bara 20 min. Alla måste äta och jobba samtidigt!” (Läraren hade bjudit alla på fika för 
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att de skulle få lite extra energi.) D sa vad hon tyckte att de skulle börja med. A var 

fortsatt tyst, så tyst att B frågade om A hade läst faktatexten, vilket han svarade ja på. 

C koncentrerade sig på att skriva något på sin dator och pratade ibland med D om 

andra saker som inte rörde uppgiften. Efter rätt mycket stöd från läraren fick de till 

slut ihop en gemensam sammanfattning som läraren godkände, men talutrymmet var 

väldigt ojämnt fördelat inom gruppen under arbetets gång. B var den personen som 

var mån om att de skulle arbeta som en grupp medan en person, A inte deltog i ett 

enda samtal. B och D upptog ca 40 % var av gruppens talutrymme och C upptog ca 

20 %. 

 

4.2 Diskussion av en film 

Åsa och gymnasieeleverna på spår 2 har under föregående ssa-lektioner tittat på en 

film. De som inte hade varit närvarande under dessa tillfällen skulle ha sett klart hela 

filmen hemma innan det här lektionspasset skulle äga rum. Av de 9 elever som kom 

till lektionen hade endast fem elever sett hela filmen, en elev (X) hade kvar slutet 

vilket X fick titta på under början av lektionen, och de övriga tre som inte kunde delta 

fick ägna sig åt andra arbetsuppgifter. Den här lektionens arbetsuppgift var att sitta i 

mindre grupper om 3 deltagare och diskutera filmen (Döda poeters sällskap) utifrån 

ett papper med frågor. Varje grupp skulle även skriva ned vad de kom fram till. Den 

här diskussionen skulle vara i förberedande syfte inför nästa lektion då eleverna skulle 

skriva en utredande text utifrån filmen, och deras anteckningar kunde även vara till 

hjälp för att minnas filmens innehåll. 

De 5 elever som kunde delta delades in i två mindre grupper och fick sitta i varsitt 

grupprum. Läraren deltog inte i den här diskussionen utan skickade med grupperna 

varsitt papper med diskussionsfrågor som: Det finns en huvudkonflikt i filmen – 

vilken? Finns det några andra konflikter eller motsatsförhållanden som skildras? Eller 

Förklara varför Neil begår självmord. De två grupperna fick olika papper med olika 

frågor att diskutera, men detta faktum fick de inte reda på förrän de hade diskuterat 

klart frågorna i sina smågrupper. 

Efter att grupperna hade diskuterat de olika uppsättningarna frågor samlades de i 

helklass med läraren och läraren bad grupperna att läsa diskussionsfrågan högt och 

sedan återberätta vad de hade kommit fram till. När första gruppen hade pratat klart 
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fick den andra gruppen diskutera samma fråga de med och eventuellt tillägga något. X 

som hade tittat klart på filmen medan de andra hade suttit i smågrupper och diskuterat 

deltog då i helklassdiskussionen, men X hade inte några egna diskussionsfrågor att ta 

upp utan kunde endast delta i de övrigas frågor samt lärarens följdfrågor. 

Diskussionen avslutades med att varje deltagare fick bestämma hur många ”getingar” 

de gav filmen och kort berätta varför (betygsättning från 1 – 5, då 5 är högsta betyg). 

Läraren agerade diskussionsledare under helklassdiskussionen och ställde även 

följdfrågor vid flera tillfällen. Hon tog även upp några av de saker som eleverna inte 

nämnde, eller så belyste hon andra perspektiv på någon fråga, till exempel pappan i 

filmens perspektiv och spekulerade tillsammans med klassen hur man som förälder 

eventuellt kunde tänka. 

 

4.2.1 Hur mycket utrymme eleverna gavs till att tala och hur ordet 
fördelades i klassrummet 
Den här arbetsuppgiften utfördes i mindre grupper samt i helklass och den innebar att 

eleverna skulle föra ett samtal om filmen. Arbetet med taluppgifterna upptog ca 90 % 

av lektionstiden, då läraren använde sig av ca 10 % vid genomgången och indelningen 

av smågrupper. Under smågruppsdiskussionerna upptog inte läraren någon del av 

talutrymmet, men under helklassdiskussionen upptog läraren ungefär 30 % av det 

totala utrymmet, då eleverna ibland frågade henne vad hon ansåg om någon fråga 

eller då hon ställde diskussionsfrågor och följdfrågor samt fyllde i några av svaren 

eller eventuellt förtydligade något missförstånd. Sedan frågade hon klassen ”Vad tror 

ni att jag tänker då, att pappan har rätt?”  

Eleverna upptog ca 77 % av det totala talutrymmet om man räknar med både 

smågruppsdiskussionerna och helklassdiskussionen. Eftersom grupperna satt i olika 

rum var det svårt att veta hur snabbt båda grupperna skulle bli klara med 

diskussionsfrågorna och jag hann i princip bara observera den ena gruppen (grupp 1) 

då de satt i grupprummen. Gruppmedlemmarna kallas här för A, B och C. När jag 

observerade grupp 1 i deras grupprum var B den deltagaren som sa minst (även under 

helklassdiskussionen), och sa till gruppen att han försökte komma ihåg hur han hade 

uppfattat vissa saker. Däremot fördelades ordet relativt jämt mellan deltagarna i grupp 

1 under smågruppsdiskussionen. A frågade om B förstod vad de pratade om och sa 

”Hänger du med?” och han svarade då ”Just det, jag försökte komma på vad som 
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hände då. Jag hade uppfattat det så här…” A var den personen som försökte få med 

alla i diskussionen samtidigt som A var den som tog upp störst del av talutrymmet 

både under smågruppsdiskussionen och under helklassdiskussionen.  Han frågade till 

exempel B, när B hade varit rätt tyst om hur B hade uppfattat samma sak som A och 

C pratade om. A tyckte även att de skulle diskutera vissa frågor lite utförligare och att 

de skulle skriva ner mer av vad de sa. A och C förde en dialog där de stöttade 

varandras tankegångar genom att säga ”Precis, det tänkte jag också på”. Ibland tog C 

upp någon scen, och C:s perspektiv på vad som försiggick medan A sa att de skulle 

försöka se det ur olika synvinklar och sa ”Vi måste tänka ur olika perspektiv.” Alla tre 

bidrog med deras synvinklar och förhandlade fram vad de skulle skriva som svar på 

frågorna.   

Den andra gruppen (grupp 2) som bestod av två personer (D och E) var mer eller 

mindre klara med diskussionsfrågorna när jag kom till dem, de frågade mig om vad de 

mer kunde prata om och jag sa att de kunde prata om vad de gillade respektive inte 

gillade med filmen, vilket de då gjorde. D och E tog upp ungefär lika mycket av 

talutrymmet, E pratade något längre och utförligare i sina utläggningar och upptog ca 

60 % av talutrymmet i smågruppsdiskussionen. 

Under helklassdiskussionen tog E från grupp 2 upp ungefär 23 % av elevernas 

talutrymme. E pratade om poesin i filmen och den poesin han hade tagit del av på 

persiska, han sa bland annat så här ”Poesin från filmen påminner om poesin jag har 

läst på persiska.” Åsa frågade då resten av klassen om de hade tagit del av poesi i 

deras hemländer ”Hur har ni arbetat med poesi och hur ser man på poesi på skolorna i 

era hemländer?” I och med att hon bad samtliga elever att svara på den här frågan så 

kom alla till tals. D från grupp 2 tog upp ca 15 % av talutrymmet under 

helklassdiskussionen. D deltog framför allt i diskussionerna som rörde olika 

familjeroller i filmen, och båda medlemmarna från grupp 2 talade engagerat om hur 

det var att ha eller att vara en lillebror. Jag märkte under observationen att de flesta 

diskussionsfrågorna engagerade varje elev mer eller mindre då det ofta rörde sig om 

allmänmänskliga teman utifrån filmens innehåll. Lindberg (2005) menar att 

undervisning som innebär att eleverna ska diskutera något fungerar endast om 

eleverna vill kommunicera. Arbetsuppgifterna måste alltså väcka och bidra till viljan 

att tala, som eventuellt kan uppnås om eleverna kan relatera till samtalsämnet. 
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De flesta eleverna försökte svara på samtliga diskussionsfrågor samt lärarens 

följdfrågor. Den personen som sa minst (B) var oftast tyst när frågorna krävde svar 

som innebar att man var insatt i vad som hade hänt i filmen. Jag tolkar det som att B 

inte riktigt kom ihåg vad som hade hänt och ville inte riskera att svara fel på frågorna 

inför läraren. B tog upp ca 9 % av elevernas talutrymme under helklassdiskussionen. 

B hade däremot nästan inte deltagit överhuvudtaget om det inte var för att läraren 

specifikt bad B att redogöra för vad de hade sagt om en fråga, som A var på väg att 

”ta över”. B sa såhär ”Vi kom också fram till det här…” och A avbröt honom och sa 

”Just det!” och fortsatte där B blev avbruten. Läraren stoppade A och bad istället B att 

fortsätta berättandet. Läraren gjorde eventuellt detta för att A var den som tog upp det 

största utrymmet under helklassdiskussionen. A stod för ca 33 % av den muntliga 

kommunikationen mellan eleverna under helklassdiskussionen. Detta fick mig att 

tänka på det som Lindberg (2005) påpekade, att en samtalspartner kan i en dialog 

påverka inlärarens språkliga performans negativt om samtalspartnern dominerar 

interaktionen och inläraren får färre möjligheter att utöva sina språkfärdigheter. Under 

helklassdiskussionen uppfattade jag det som att A snarare dominerade talutrymmet än 

att bidra med något stöd åt de andra deltagarna. Kanske på grund av att läraren var 

närvarande och eventuellt ville visa upp hur mycket han kunde, då eleverna i 

slutändan faktiskt blir betygsatta och kan förmodligen ha detta i åtanke när de ska 

prestera. Däremot upplevde jag det som att A var den gode samtalspartnern under 

smågruppsdiskussionen då A stöttade sina gruppdeltagare och gav dem större 

talutrymme än under helklassdiskussionen. C tog upp ca 10 % av elevernas 

talutrymme. X som hade tittat klart på filmen medan de andra satt i smågrupper och 

diskuterade var med i helklassdiskussionen och tog där upp ca 10 % av elevernas 

talutrymme. X talade framförallt då läraren ställde andra frågor som grupperna inte 

hade diskuterat i sina smågrupper, eventuellt för att de övriga inte hade hunnit 

reflektera över dessa frågor och att det då gavs utrymme för X att vara den första som 

svarade på frågorna.  
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4.3 Högläsning av skönlitteratur och återberättande av 

textinnehåll 

Gun och eleverna på språkintroduktionsprogrammet läste tillsammans högt i helklass 

en skönlitterär bok, Med blå ögon i Rom av Febe Nilsson. Innan de började läsa gick 

läraren igenom vad återberättande är och ställde några frågor om vad föregående 

kapitel handlade om till klassen, vilka personer som var med i kapitlet, var de befann 

sig och så vidare. Hon ställde även följdfrågor och sa att de måste ge lite utförligare 

svar än endast några enstaka ord för att kunna återberätta till exempel var karaktärerna 

befinner sig. Sedan gick hon igenom några svåra ord i texten som hon även visade 

stavningen på via projektor och frågade om de kom ihåg vad några andra ord betydde, 

som de hade gått igenom förut. Läraren summerade det eleverna hade sagt om vad 

som hade hänt i föregående kapitel och la till något de inte hade tagit upp, sedan 

började läraren läsa högt ett kort stycke innan hon fördelade högläsningen mellan 

eleverna. När de hade läst klart kapitlet frågade läraren om eleverna kunde återberätta 

vad det var som har hänt, och ställde följdfrågor som: vad tycker han om det och vad 

tänker han då. Innan de fortsatte läsa nästa kapitel frågade läraren vad eleverna trodde 

om hur det skulle gå. 

Nästa kapitel läste läraren och eleverna åter högt inför helklass. Sedan gick de igenom 

svåra ord igen som ”ifatt”, samma ord som förra gången då dessa var hämtade från 

båda kapitlen och för att repetera de nya orden. Efter att de hade läst klart kapitlet 

delade läraren in eleverna i par och eleverna skulle två och två svara på ett 

frågeformulär med hjälp av boken. Det var 7 elever som deltog i aktiviteten. På 

formuläret fanns 11 frågor som handlade om att beskriva till exempel hur det såg ut 

där de befann sig i boken. Läraren sa till klassen att ”Det handlar om att förstå vad 

som händer i Rom…” och att det här var förberedande inför provet på boken som de 

skulle ha när de hade läst ut romanen. När paren hade svarat på frågorna gick de i 

helklass igenom vad de hade sagt och skrivit på varje fråga. 

Läraren cirkulerade mellan grupperna och hjälpte eleverna med det de behövde i form 

av förtydligande, ordförklaringar och för att eventuellt lyssna på vad de hade skrivit 

eller tänkte skriva som svar på frågorna. 
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4.3.1 Hur mycket utrymme eleverna gavs till att tala och hur ordet 
fördelades i klassrummet 
Under den första lektionen läste läraren och eleverna högt i helklass, och ägnade sig åt 

återberättande samt svåra ord. Läraren tog då upp ca 44 % av det totala talutrymmet. 

Eleverna som delade på 56 % fördelades ordet något ojämnt emellan. En av eleverna 

hoppade läraren över vid varje högläsning, så den eleven läste aldrig högt. Detta kan 

eventuellt bero på att eleven och läraren hade bestämt att eleven av någon anledning 

inte behövde göra det. Kanske rörde det sig om det som Lindberg (2005) beskrev som 

en kommunikativ stress inför att tala i grupp. En annan elev fick istället läsa flera 

gånger än de övriga. En av eleverna svarade inte på de frågorna som läraren ställde 

när eleverna skulle återge vad de nyss hade läst i kapitlet. Då några inte verkade förstå 

vad texten handlade om och frågade om vad vissa ord betydde sa läraren vad orden 

betydde och att eleverna kunde slå upp de ord som de inte förstod. Gun sade ”Ni kan 

slå upp orden ni inte kan på datorn.”  

Under nästa lektionspass jobbade eleverna i par. Det bildades två par och en grupp på 

3 personer. De arbetade i paren med frågorna i 67 % av lektionspasset och gick sedan 

igenom vad de hade kommit fram till i helklass. Sammanlagt gavs arbetsuppgifterna 

ca 94 % av det totala talutrymmet. Läraren tog vid lektionsstart upp ca 6 % av det 

totala talutrymmet för att gå igenom vad de skulle göra och med vilka eleverna skulle 

arbeta i par med. Under helklassdiskussionen var det läraren som bestämde vilket par 

och vilken elev som skulle ta upp vilken fråga. Efter att eleverna hade berättat vad de 

hade skrivit som svar sa läraren antingen om de hade uppfattat frågan likadant och 

ibland la hon till något. Då eleverna från par 2 gick igenom några av sina frågor 

verkade det som att de hade hittat på svaren och läraren frågade dem då ”Hur kom ni 

fram till det?” och eleverna sa att de hade tolkat texten så och att det kunde vara sant, 

men det fanns inte utskrivet i texten. Gun utgjorde ca 20 % av det totala talutrymmet 

som var avsett för paruppgifterna samt genomgången av elevernas svar i helklass. När 

eleverna jobbade i par gick hon till exempel fram och frågade om hur arbetet 

fortskred och sa: ”Hur går det här då?” och frågade om de tyckte att det var svårt att 

svara. Hon läste även vad de hade skrivit och kommenterade deras svar genom att 

bland annat säga ”Skriv inte bara ’för att hon tycker om honom.” eller så instämde 

hon helt i det de hade skrivit. Vid flera tillfällen ställde Gun högre krav på elevernas 

muntliga och skriftliga prestation då hon ofta bad dem att utveckla sina svar, vilket 



	  

28	   	  

stämmer överrens med det som Swain (1995) förespråkar, nämligen att interaktionen 

kräver ett kognitivt utmanande deltagande för att språkförmågan ska utvecklas. 

Eleverna i par 1 verkade inte vara helt säkra på vad de skulle skriva och de gick 

ibland över till att prata på persiska. Ena killen (A) läste ur boken för den andre (B). A 

var även den gruppmedlemmen som frågade vad de skulle skriva ned och vad 

försökte lista ut vad det frågades efter. B pratade inte lika mycket som A och var den 

personen som övergick till att prata på persiska istället för svenska. B gick dessutom 

tidigare från lektionen. A fick därför ensam skriva klart svaren, men A sa att han ville 

ha någon att diskutera med och frågade om läraren kunde diskutera med honom. Gun 

satte sig inte ner och diskuterade med A utan gick istället runt i klassrummet och 

hörde efter hur det gick för samtliga par/grupper. 

I par 2 fördelades både talutrymmet (och engagemanget) ojämnt mellan eleverna (C 

och D). C var den gruppmedlemmen som letade upp flest svar i boken medan D var 

rätt tyst och gjorde inte någon ansträngning för att svara på frågorna. Om C hittade 

något svar i boken kunde han visa det för D, och C sa då ”Här, här, titta!” När läraren 

kom till gruppen sa C att det var svårt att svara på frågorna och att C inte fick någon 

hjälp från D, då C bland annat sa så här till läraren ”Han pratar inte.” Det var även C 

som förde talan för deras grupp under helklassgenomgången av svaren. Lindberg 

(2005) och Gibbons (2010) tog båda upp att grupparbeten förutsätter bland annat att 

alla är engagerade och vet hur man jobbar i grupp för att grupparbetena ska vara 

produktiva. D verkade inte vara minsta engagerad och han betedde sig som om han 

inte ens visste vad ett grupparbete är, då D i princip lämnade över allt jobb åt C. 

(Läraren sa heller inte att även D skulle tala under redovisningen av svaren.) 

I grupp 3 fanns tre deltagare (E, F och G). E tog upp något mindre av talutrymmet än 

F och G. När jag observerade grupp 3 satt alla med varsin bok och letade efter svaren 

och diskuterade de olika frågorna sinsemellan.  När de hittade något i boken läste de 

upp det högt för varandra och skrev likadana svar på varsitt papper. Den här gruppen 

verkade arbeta väldigt bra tillsammans och alla engagerade sig i att genomföra 

arbetsuppgiften. De uttryckte sig relativt bra på svenska och de talade endast svenska 

under arbetets gång. När jag observerade de elever som visade sig vara lite svagare 

språkligt upptäckte jag att de ofta övergick till att prata på modersmålet eller på 

engelska beroende på vilken de pratade med. De elever som var rätt starka språkligt 

pratade däremot på svenska nästan hela tiden, förutom när de eventuellt skulle 
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förklara något för de som inte förstod vad de sa på svenska. I dessa situationer valde 

ofta den personen som behärskade båda språken väl att övergå till ett annat språk i 

sina förklaringar istället för att försöka använda sig av en kommunikationsstrategi 

som att förklara samma sak på svenska fast med andra ord. 

 

4.4 Muntlig redovisning, återberätta en resa med hjälp av 

bilder 

Jessica och eleverna på språkintroduktionsprogrammet skulle börja arbeta med att 

tala, återberätta en resa eller händelse som de minns, utifrån endast bilder. Tidigare 

hade de gjort något liknande fast då hade de haft en text att utgå ifrån istället för 

bilder. Läraren skulle själv berätta om en resa hon hade gjort utifrån en presentation 

på PowerPoint bestående av endast bilder, för att sedan låta eleverna göra samma sak. 

Under föregående lektion hade hon bett eleverna att antingen ha med sig privata 

bilder i sina bärbara skoldatorer eller leta rätt på passande bilder och kartor från 

internet som de skulle kunna använda sig av. Efter lärarens presentation gick läraren 

igenom hur man gör en enkel PowerPoint-presentation, då ingen av eleverna hade 

gjort en sådan tidigare.  

När läraren och när eleverna skulle redovisa sina bilder inför klassen var det tänkt att 

de muntligt skulle berätta var varje bild var tagen, vad som hände på bilden, vilka som 

var med och beskriva hur det var eller såg ut och så vidare. 7 elever var med på 

lektionen. 

 

4.4.1 Hur mycket utrymme eleverna gavs till att tala och hur ordet 
fördelades i klassrummet 
Jag kunde endast observera lektionstillfället då läraren berättade om sin resa. Den här 

observationen skiljer sig även från de övriga då det inte var tänkt att eleverna skulle 

arbeta i mindre grupper med den här arbetsuppgiften. Jag observerad hur talutrymmet 

fördelades mellan eleverna och mellan läraren och eleverna.  Läraren upptog ca 70 % 

av det totala talutrymmet. De övriga 30 % som eleverna delade på var tillfällen då 

läraren ställde frågor till eleverna utifrån sin presentation. Då frågorna var riktade till 

alla i klassen blev fördelningen av elevernas talutrymme ojämnt. Det var ungefär 
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samma elever som svarade på frågorna som ställdes till klassen, men två av eleverna 

svarade nästan inte på någon av frågorna. De gånger dessa två svarade på någon fråga 

var det oftast på engelska eller i form av enstaka ord som i princip låter likadant på 

både engelska och svenska, som till exempel vad huvudstaden på Nya Zeeland heter. 

Svaret fanns även med på bilden som bestod av en karta över Nya Zeeland och läraren 

frågade då de här eleverna om de kunde förklara hur man ser att en stad är en 

huvudstad på en karta. Då de hade svårt att uttrycka sig på svenska fyllde läraren i det 

de svarade och sa ”Ja precis, texten är större och tjockare men den har också ett streck 

under sig.” Harklau (1999) påpekade att språkfärdighet kan påverka elevernas 

fördelning av talutrymmet, då de som behärskar språket i en mindre utsträckning 

oftast tar upp betydligt mindre av talutrymmet i en stor grupp med deltagare som 

behärskar språket i större utsträckning. Lindberg (2005) nämner även att en inlärare 

som upplever en kommunikativ stress inför att tala i grupp kan få språkliga 

blockeringar, och att det dessutom kan bli ännu mer stressande att göra detta på ett 

främmande språk man känner sig osäker i. De här faktorerna kan vara orsaken till att 

två av eleverna var så pass tysta när läraren ställde frågor till hela klassen. I liknande 

fall skulle smågruppsarbeten kunna fungera som ett bättre alternativ, för att även de 

här eleverna ska kunna utveckla sin språkförmåga, vilket Harklau (1999) betonade i 

sin studie. Lindberg (2005) kom i sin undersökning fram till att andraspråkselever 

som jobbar i mindre grupper aktiveras i större utsträckning då det ställs högre krav på 

språklig produktion.  

 Bland de fem som oftast svarade på lärarens frågor fördelades ordet rätt jämt, men 

även dessa elever övergick till att prata på engelska då deras svenska språkförmåga 

inte räckte till. Läraren skrev upp de svenska orden som eleverna inte kunde på 

tavlan. En utav frågorna som Jessica ställde till sina elever var utformad så att varje 

elev skulle svara. Hon frågade dem om vad ordet vulkan hette på elevernas 

modersmål. Alla utom en svarade. Den personen som inte svarade sa att hon inte 

kunde komma på vad vulkan heter på hennes modersmål. Läraren frågade även hela 

klassen om vilka länder eleverna hade varit i och lät på så vis alla komma till tals. 

Utav de fem personerna som utgjorde den största delen av elevernas talutrymme var 

det framförallt de 2 eleverna som sa att de hade rest runt en del som även svarade på 

frågor som exempelvis handlade om vad de olika djuren på bilderna kallades för, som 

säl, späckhuggare och pingvin. Dessa två sa att de hade bland annat varit i länder som 
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Norge och Australien innan de kom till Sverige. På grund av detta hade de eventuellt 

lättare att relatera till lärarens resa och de bilder som Jessica delade med sig av, 

eftersom ämnet befann sig mer i en kontext för dem än för de övriga i elevgruppen. 

Cummins (2000) hävdar att andraspråkstalare presterar bättre språkligt då 

kommunikationen är kontextbunden än när den är kontextreducerad. 

 

5 Diskussion  
Under den här delen kommer jag först diskutera metoden för datainsamlingen, vad 

som gick bra samt svårigheter med genomförandet av undersökningen. Slutligen 

diskuteras resultatet och analysen och vilka slutsatser som kan dras utifrån den här 

studien. 

 
5.1 Metoddiskussion 

Metoden fungerade som ett bra redskap för att ta reda på hur talutrymmet fördelades i 

klassrummet och varför det eventuellt fördelades som det gjorde. Det var däremot lite 

svårt att hinna registrera och anteckna det som hände samt sades och samtidigt sköta 

tidtagningen av läraren samt elevernas turtagningar i klassrummet. Jag fick som sagt 

utifrån min egen uppfattning ibland lägga till några sekunder på några deltagare då de 

ibland talade i munnen på varandra. Jag hann inte skriva ned alla citat, så ibland fick 

jag helt enkelt summera vad som sades med egna ord för att se till att framförallt 

talutrymmets fördelning skulle återges så korrekt som möjligt i resultatredovisningen, 

då detta var en av frågeställningarna som skulle besvaras. Det var ett bra beslut att 

dela in grupperna i olika tidsintervaller eftersom jag på egen hand inte skulle ha 

kunnat observera samtliga smågruppsarbeten samtidigt. För att kunna få ut så mycket 

data som möjligt hade det förmodligen varit effektivare om det var minst två som 

utförde observationerna, alternativt att jag hade filmat eller gjort audioinspelningar.  

På grund av tidsramen för arbetet med det här projektarbetet var det svårt att hinna få 

tag i informanter, och jag hade inte tillräckligt mycket tid till att kontakta de 

minderårigas målsmän för tillåtelse att spela in eleverna, så därför kunde jag tyvärr 

inte spela in observationerna. Tidtagningen gick efter omständigheterna bra och 
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observationsblanketten underlättade för arbetet med analysen, men framförallt för 

själva datainsamlingen som gick relativt lättarbetat. 

Min placering i klassrummet påverkade vad jag kunde se och höra. Då jag var för 

långt ifrån eleverna kunde jag inte observera vad som inträffade och då jag satt lite väl 

nära, som när jag satt med i de mindre grupprummen, frågade eleverna mig om vad 

vissa ord betydde och vad jag tänkte om någon diskussionsfråga. Jag blev ofrivilligt 

indragen i elevernas arbetsuppgifter till skillnad från under de övriga observationerna 

då jag satt mitt i klassrummet vid ett eget bord och observerade. Jag kunde däremot 

inte göra på något annat sätt än att följa med de eleverna som satt i grupprummen ör 

att kunna utföra observationerna. Då läraren dessutom inte besökte grupperna i 

grupprummen passade eleverna på att fråga mig om hjälp eller om mina åsikter, men 

jag sa att jag inte kunde delta i deras diskussioner och att jag endast skulle observera 

(vilket jag även hade berättat när jag presenterade mig och mitt projektarbete inför 

klassen).  

Det var svårt att veta vilka lärare samt elevgrupper jag skulle skicka ut förfrågningar 

till om deltagande. Det fanns inte så många lärare som kunde ta emot mig under den 

här perioden, då det var samma period som flertalet lärarstudenter gjorde sin 

verksamhetsförlagda utbildning hos dem. När flera av observationstillfällena utgick 

chansade jag vid något tillfälle på att jag skulle kunna använda mig av några 

observationer som eventuellt inte passade till den här undersökningen. Detta 

resulterade i att jag genomförde en observation som inte finns redovisad i den här 

studien. Likartade problemen med urvalet tog Ekholm & Lander (1993) upp. De 

menade att de urvalsproblem som kan uppstå vid särskilda undersökningar handlar 

dels om hur länge man ska studera analysenheten men även om vilka som skall delta i 

undersökningen. 

Om jag hade en något längre tidsperiod på mig skulle det vara mycket intressant att 

fortsätta observera flerstämmiga klassrum och undersöka hur talet samt samspelet 

mellan klassrumsaktörerna kan påverka elevernas språkutveckling. För att kunna se 

en kunskapsutveckling kan en något längre tidsperiod behövas och man skulle 

eventuellt behöva genomföra någon form av språktest för att kunna se att eleven har 

utvecklat exempelvis sin kommunikativa förmåga. 
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5.2 Resultatdiskussion 

När jag bestämde mig för vad jag skulle undersöka hade jag bland annat en 

förhoppning om att jag skulle få observera det som Long & Porter (Lindberg 2005) 

kallar för flervägsuppgifter. Gibbons (2010) förespråkar även hon liknande 

arbetsuppgifter när varje deltagare har en viktig roll i gruppen då denne bär på unik 

information som de övriga i gruppen behöver för att kunna slutföra uppgiften. Det 

låter som att den här sortens uppgifter ska vara optimala för ett jämt fördelat 

talutrymme inom grupparbeten och för att man som lärare ska kunna se till att varje 

elevs språkförmåga ges chansen att utvecklas i en social kontext. Då jag inte fick 

observera den här sortens grupparbeten vet jag fortfarande inte om talutrymmet skulle 

fördelas jämnt mellan gruppdeltagarna under arbetet med dessa. Sedan hade jag även 

förhoppningen om att jag skulle få observera grupparbeten där läraren lät eleverna 

fördela ordet mellan sig själva och som förmodligen är den mest förekommande 

varianten av grupparbeten, vilket jag fick göra. 

Då ordet fördelades fritt fick eleverna i flera av fallen olika stor del av det totala 

talutrymmet. Jag har inte samlat tillräckligt mycket data för att kunna göra några 

generaliseringar. Däremot kan jag dra samma slutsats som Bakhtin (Dysthe 1996) att 

grupparbeten blir inte alltid dialogiska bara för att man har bestämt att eleverna ska 

arbeta i grupp. Det krävs att deltagarna är engagerade, vet hur man arbetar i en grupp 

och att uppgifterna förutsätter varje persons deltagande för att grupparbetena ska bli 

effektiva (Lindberg 2005, Gibbons 2010). I några av de grupperna som jag 

observerade var talutrymmet väldigt ojämnt fördelat, som i en av grupperna hos 

Katarina. Den nya eleven ”A” (övning 2, grupp 2) deltog inte aktivt utan satt tyst och 

verkade ha väldigt svårt att koncentrera sig. Det märktes att läraren inte visste var den 

här eleven befann sig språkligt eller om det fanns någon annan viktig information 

angående elevens koncentrationsförmåga. De andra eleverna låg visserligen på olika 

nivå språkligt men de var alla engagerade under arbetsuppgifterna. A var den enda 

eleven som varken läraren eller gruppmedlemmarna kunde aktivera (engagera) under 

grupparbetena. Det är märkligt att läraren inte hade fått någon information om A från 

den andra skolan och man kan undra varuti det felet ligger. 

Det blev under de flesta observationstillfällena tydligt att de som kunde mest svenska 

eller mest om ämnet som diskuterades var de som tog störst talutrymme. Sedan var 
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det några av eleverna som var lite tystare än övriga och som eventuellt kunde ha haft 

en dålig dag. På gymnasiet observerade jag lektioner som utspelade sig mellan kl. 16-

17:00, och vissa av eleverna var påtagligt trötta. För att uppnå ett dialogiskt klassrum 

så pass sent under en skoldag måste uppgifterna och diskussionsämnet engagera till 

deltagande. Lindberg (2005) hävdar att undervisning som innebär att eleverna ska 

diskutera något fungerar endast om eleverna vill kommunicera. Cummins (2000) 

betonar att andraspråkstalare presterar bättre språkligt då kommunikationen är 

kontextbunden och inlärarna kan relatera till själva uppgiften. Åsas elever pratade 

nästan i munnen på varandra under helklassdiskussionen vilket kan ha att göra med att 

filmen väckte samt bidrog till viljan att uttrycka sig. Några av Åsas elever tog för sig 

mer av talutrymmet än andra, men tack vare att läraren ibland bestämde vem som 

skulle få ordet fick varje elev komma till tals och de gavs chansen att öva sin muntliga 

förmåga. Både Jessica och Åsa ställde dessutom frågor till hela klassen som krävde 

att varje deltagare skulle svara. Gun och Katarina fördelade högläsningen relativt 

jämnt mellan sina elever. Så även om ordet fördelades ojämnt under de 

lektionstillfällena som observerades så såg lärarna till att alla kom till tals vid något 

tillfälle. 

Det jag märkte under mina observationer på språkintroduktionsprogrammet var att 

varannan lektion fick eleverna det största talutrymmet och varannan lektion fick 

läraren det största talutrymmet. Detta kan ses som en kombination av det traditionella, 

lärarstyrda klassrummet och det dialogiska klassrummet. Medan lärarna på 

gymnasienivån lämnade lite mer talutrymme åt eleverna och hade kanske istället lite 

för korta genomgångar av vad det var tänkt att eleverna skulle jobba med, då eleverna 

i Katarinas fall ofta bad om förtydligande av arbetsuppgiften samt vad faktatexterna 

handlade om. Däremot låg Katarinas arbetsuppgifter på en hög kognitiv nivå och 

faktatexterna som skulle sammanfattas var för eleverna kontextreducerade, vilket 

enligt Cummins (2000)	  är den sortens uppgifter som andraspråkseleverna har mest 

svårigheter att utföra rent språkligt och som kan innebära att eleverna är i behov av 

mer stöttning än i övriga fall, samtidigt som det är den sortens uppgifter som kan 

medföra att eleverna utvecklas språkmässigt. Uppgifterna befann sig eventuellt i den 

proximala utvecklingszonen som Vygotskij (1978) framhöll som optimal för 

kunskapsutvecklingen, och som förutsatte stöttning från exempelvis läraren eller 
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förhandling/kollaboration med andra som behärskade den kognitiva nivån på 

uppgifterna i större utsträckning än eleven själv. 

Samtliga observationsgrupperna ägnade sig åt någon form av återberättande. På 

gymnasiet skulle de antingen sammanfatta en faktatext, eller återge olika 

filmsekvenser samt vad de hade kommit fram till i sina diskussioner. På 

språkintroduktionsprogrammet skulle eleverna återberätta en resa de mindes, eller 

återberätta handlingen i en roman. Grupparbetena och filmtittandet i 

gymnasieklasserna sträckte sig över flera tillfällen, medan gruppuppgifterna på 

introduktionsprogrammet avklarades under samma lektionstillfälle. Detta var även ett 

problem med gruppuppgifterna på gymnasiet, eftersom några elever inte kom till 

varje lektion befann de sig på olika ställen i undervisningen. De elever som inte hade 

sett klart filmen (fast de egentligen skulle ha gjort det) kunde inte delta i 

diskussionsfrågorna. De eleverna som inte deltog i sammanfattningsövningarna fick 

förmodligen större problem än övriga när de senare skulle arbeta individuellt, men 

framför allt gick de miste om potentiella språkutvecklande arbetsuppgifter. En av 

Guns elever, (par 1, ”A”) som dessutom bad om att få diskutera frågorna med någon, 

hade förmodligen utvecklat sin språkförmåga mer om han hade fått någon att 

diskutera boken med, istället för att vara den enda eleven som jobbade enskilt med 

frågorna till texten. Jag tycker inte att eleven skulle ha fått arbetat enskilt under sista 

hälften av parövningen. Det fanns andra par och grupper som A antingen hade kunnat 

göra sällskap eller fått låna någon deltagare från. Den sociokulturella teorin som även 

reflekteras i skolans styrdokument har sin kärna i att vi lär tillsammans, att inlärning 

sker genom interaktion i en social kontext, i samspel med andra samtalspartners. 

Därför anser jag att man som lärare ska göra sitt bästa för att se till att varje elev, varje 

individ, ges tillfälle att föra en dialog, att de får möjligheten lära tillsammans med 

andra så ofta som möjligt för att individen i slutändan ska ha givits de möjligheterna 

till språkutveckling som denne förtjänar. 
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Bilaga 1 
Blanketten för löpande observation som användes vid 
datainsamlingen 

Datum och tidsintervall:  Plats:    

Närvarande personer:   Min placering i klassrummet: 

Hjälpmedel:     

Tidpunkt för aktivitet    Elevagerande             Läraragerande  
 


