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Sammanfattning 

Denna uppsats var baserad på fem videoinspelade engelsklektioner i en klass i årskurs 6. I studien 

analyserades hur läraren använde sig av talspråk under den del av lektionerna som karaktäriseras av 

helklassundervisning. Undersökningen kom att inrikta sig på i vilken omfattning läraren och elever 

använde sig av frågor och på vilka olika sätt de användes i undervisningen. Med hjälp av 

analysmetoden samtalsanalys eller conversation analysis undersöktes hur frågorna var strukturerade 

och vilken funktion de hade i det gemensamma samtalet i klassrummet. I analysen av materialet 

undersöktes även elevernas olika respons på de frågor som de fick. I det undersökta materialet 

framgick att läraren använde frågor som ett huvudsakligt sätt att kommunicera med klassen under 

helklassundervisningen. En dryg fjärdedel av lärarens yttranden i det transkriberade materialet 

identifierades som frågor. Resultatet av undersökningen gav även att frågor som klassificerats som 

”X-frågor / wh-frågor” var den dominerande typen av fråga. Denna typ av fråga hade som 

huvudsaklig funktion att få fram ett svar från eleven som var känt av läraren.  Elevernas respons på 

frågorna var i regel mycket korta. Detta berodde på att frågornas konstruktion inte gav eleverna 

förutsättningar för en längre respons. 
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1. Inledning 

Den här uppsatsen är en kvalitativ och kvantitativ studie baserad på fem inspelade engelsklektioner 

i en årskurs 6. Det som huvudsakligen observerades var hur lektionernas muntliga aktiviteter var 

organiserade. Valet av ämne till denna uppsats kom främst från min egen erfarenhet av olika 

klassrum som jag besökt i egenskap av lärarstudent. I vissa klassrum talades engelska hela tiden 

med få undantag medan det i andra klassrum snarare var svenskan som var det dominerande 

språket. När jag talade om engelskundervisningen med olika lärare var det en sak som ofta 

återkom. Det var att en av de största utmaningarna var att få elever att prata engelska i 

klassrummet. Här är lärarens egen insats viktig eftersom det är läraren som styr gruppen i 

klassrummet och hur eleverna ska agera. Många engelsklektioner som jag besökte började med en 

liten inledning då läraren tilltalar klassen som en helhet. Oftast var denna inledande stund ett sätt 

för läraren att tala engelska med eleverna. I detta moment var ofta frågor ett verktyg för läraren att 

föra en konversation med eleverna. Läraren frågade elever räckte upp handen och svarade efter 

bästa förmåga.  

I denna studie ämnar jag att analysera hur den talade engelskan i klassrummet används. Jag 

kommer med hjälp av analysmetoden samtalsanalys även känt som conversation analysis undersöka 

inspelade engelsklektioner för att se hur den muntliga interaktionen mellan lärare och elev sker. I 

den löpande texten kommer samtalsanalys förkortas till CA. Studien kommer att fokusera på hur 

läraren använder frågor och vilka olika funktioner de har. Undersökningen ämnar även undersöka 

de svar som olika frågor genererar. Uppsatsen ämnar även kvantitativt undersöka hur stor del av de 

undersökta lektionerna som läraren pratar på och hur stor del av denna tid som utgörs av frågor. 
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2. Bakgrund 

Engelskundervisning är en stor del av elevers skolgång i grundskolans yngre år. Undervisning i 

engelska är enligt läroplanen för grundskolan (2011) viktig eftersom den ökar elevens möjlighet att 

ingå i olika sociala och kulturella sammanhang. Att kunna uttrycka sig på engelska muntligt är 

inskrivet i målen i läroplanen. Eleverna förväntas utveckla olika strategier för att kunna 

kommunicera effektivt. Genom att kunna anpassa sin formulering, prosodi och ordval efter vilket 

sammanhang de befinner sig i ska eleverna kunna göra sig förstådda trots egna språkliga 

begränsningar eller begränsningar hos mottagaren. (Skolverket 2011 s. 10) I Skolinspektionens 

rapport om engelskundervisningen i årskurs 6-9 (2011 s. 6) fann man att över hälften av 

lektionerna hade en undervisning som inte främjade elevernas kommunikativa förmåga. Under 

vissa av de besökta lektionerna talades inte ett ord engelska av varken elever eller lärare. 

Både i Skolinspektionens rapport och i läroplanen i engelska betonas elevernas kommunikativa 

förmåga (Skolverket s.30, Skolinspektionen 2011 s. 23). Att utveckla och främja denna förmåga är 

en viktig del av lärarens arbete. Hur väl eleverna kommunicerar med varandra i klassrummet är ett 

resultat av lärarens egen aktivitet i klassrummet. I betygskriterierna för det lägsta godkända betyget 

E står det följande ”(…)muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, 

relativt tydligt och till viss del sammanhängande.” (Lgr 11 s. 37). 

 

Elevers muntliga färdighet är alltså något som ska bedömas av lärarna. Det nationella provet i 

engelska som genomförs i årskurs 6 har även ett muntligt provmoment där två elever ska samtala 

med varandra med hjälp av så kallade uppgiftskort (Skolverket 2014). Enligt Skolverkets databas 

SIRIS var medelvärdet för den testade muntliga förmågan läsåret 2012/2013 14,2 poäng som 

skulle motsvara en genomsnittlig betygsnivå på C. I samma material framkommer det även att 93,8 

% av eleverna klarade provet med ett betyg mellan A-E. Dock var den muntliga förmågan det 

område som fick lägst genomsnittlig poäng jämfört med andra förmågor inom engelskan 

(Skolverket SIRIS 2014). 

I den stora internationella jämförande studier av elevers andraspråksinlärning ESLC får svenska 

elever bra resultat i engelska jämfört med många andra länder (Skolverket 2012 s.23-24). Dock 

inbegrep denna studie för elever i årskurs 9 endast läs-, skriv- och hörförståelse. 

Den talade engelskan är inte lika enkel att studera och utvärdera som övriga aktiviteter inom 

engelskinlärningen. Det ställer krav på analys och materialinsamling och just därför är det relevant 

att göra en noggrann kvalitativ studie i detta ämne.  
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3 Tidigare forskning 

3.1 Samtalet i en institutionell miljö 

Paul Drew och John Heritage undersöker olika typer av institutionella samtal (1992). Med ett 

institutionellt samtal menas ett samtal där åtminstone ena parten är i en yrkesutövande roll (Drew 

& Heritage 1992 s. 3). Lärarens muntliga aktivitet i klassrummet faller under denna kategori. 

Den interaktion som sker inom klassrummets väggar är ett institutionellt samtal precis som ett 

läkar-patientsamtal, polisförhör eller en domstolsförhandling. Alla dessa olika professionella samtal 

har sin egen speciella karaktär och klassrumsinteraktionen är inget undantag.  Det som skiljer 

samtal i klassrummet från vanliga samtal är att annorlunda regler gäller för vem som får tala när. I 

klassrummet har läraren själv förtur när det gäller att initiera, avsluta och styra olika talsekvenser 

(Gardner 2012 s.593). Hur stor roll läraren har och hur mycket eleverna kan bestämma över 

turtagningen varierar stort utifrån vilken lärare och vilken pedagogik som används i det enskilda 

klassrummet. Hur samtalsturerna är organiserade i ett lärardominerat klassrum avviker från hur 

samtalsturerna sker i ett samtal där relationerna mellan lärare och elev är mer jämlika, enligt en 

studie gjord av McHoul. Enligt studien är det alltid läraren är den som utser vem som ska tala vid 

ett talarbyte (Gardner 2012 s.594). 

Sverker Lindblad och Fritjof Sahlström (1999) skriver i sin artikel om ramfaktorer och 

klassrumsinteraktion om hur helklassundervisningen på ett sätt förutsätter en delvis misslyckad 

lektion. Denna typ av helklassundervisning förutsätter att endast ett fåtal elever är engagerade. En 

lärare kan omöjligt inleda och upprätthålla en konversation med alla elever i en klass där alla vill 

bidra med något. Ofta blir det en konversation med en handfull elever i klassrummet medan resten 

av klassen är passiv eller upptagen med annat (Lindblad & Sahlström 1999 s 80).  

Lärarens tal i klassrummet, rättningar och feedback påverkar den språkliga aktiviteten hos 

eleverna (Tornberg 1997 s. 45). Enligt en undersökning som Nuan gjorde om andraspråksinlärning 

talar läraren själv i vissa fall upp till 80 % av lektionstiden och mycket stor del av 

språkundervisningen försiggår på modersmålet (Tornberg 1997 s. 45). 

 Kawanaka (1999) genomförde en stor undersökning där lärarens yttranden i klassrummet 

mättes under matematikundervisning. I studien mättes att läraren pratar mellan 76-90 % av den 

totala mängden yttranden i klassrummen beroende på vilket land man befann sig i. 

Sinclair och Coulthard beskrev klassrumsinteraktionen mellan elev och lärare. Interaktionen 

beskrevs som en serie drag där läraren börjar med att initiera en kommunikation med en elev, 

eleven svarar sedan (respons) varav läraren ger feedback på det som eleven just sa. Detta 

interaktionsmönster, förkortat IRF, visade sig vara mycket vanligt förekommande i 

undervisningssituationer (Stubbs 1982 s. 80). 
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3.2 Frågor 

En fråga är ett kraftfullt verktyg som kan användas för att styra ett samtal i den riktning man vill. 

Respondenten blir genom att bli utfrågad pressad till att ge ett svar samtidigt som han eller hon blir 

utsatt för de förutfattade meningar och den agenda som utfrågaren har. Den som styr frågorna har 

på så sätt kontroll över hela samtalet (Hayano 2013 s. 396). I ett klassrum är det ofta läraren som 

vill styra eleverna på olika sätt och frågor är ett av de verktyg som läraren har till sitt förfogande. 

En fråga kan vara uppbyggd på många olika sätt. Hofvendahl (2000) definierar frågor utifrån två 

huvudsakliga kriterier: antingen på syntaktiska eller prosodiska grunder. Den syntaktiska grunden 

fokuserar på meningens konstruktion där meningen inleds med antingen ett interrogativt led såsom 

vad, när eller hur eller, med ett finit verb såsom har i ”har du” (Hofvenhahl 2000 s. 35). Den 

prosodiska grunden för en fråga är att genom frågeintonation markera att ett yttrande är en fråga. 

Alla frågor kan men behöver inte ha en frågemarkerande intonation. En frågeintonation kan göra 

att allt från en hel mening till ett enskilt ord uppfattas som en fråga (Hofvendahl 2000 s. 35).  

Förutom detta ovanstående interaktionella perspektiv på frågepraktiker kan frågor även 

klassificeras utifrån vilken kognitiv nivå på svaren som frågorna kräver. Cole & Williams (i 

Lindberg och Håkansson 1988 s. 45) delar in frågor i tre olika kategorier: 

 

1. Memorering - en enkel reproduktion av tidigare kända fakta 

2. Konvergent tänkande - att kunna använda nya data och sätta in dessa i en gängse struktur 

3. Divergent tänkande - frågor som låter den tillfrågade komma med egna erfarenheter och 

värderingar. 

 

Frågor som endast kräver en upprepning av fakta har en tendens att ge kortare svar än de frågor 

som är mer kognitivt krävande (Lindberg och Håkansson 1988 s. 46).  

Olika typer av frågor från läraren avgör även vilket svar man får från eleven. Så kallade display 

questions som även går under namnet pseudofrågor eller testfrågor, är faktafrågor där läraren är ute 

efter ett specifikt och av läraren känt svar. De ger korta svar som inte ger stort utrymme åt språklig 

utveckling (Tornberg 1997 s.46, Lindberg & Håkansson 1988 s. 46).  

Brock (1986) genomförde en jämförande studie bland studenter som lärde sig engelska som 

andraspråk. En grupp med erfarna lärare uppmanades till att använda frågor där svaret inte var på 

förhand känt av elever och lärare referential questions medan den andra gruppen fortsatte att använda 

pseudofrågor i huvudsak. Svaren på referential questions var i genomsnitt dubbelt så långa och hade 

en mer avancerad syntaktisk struktur (Brock 1985 s.55). 

 Lee (2008) skriver om frågestrukturer med tre drag ur ett samtalsanalytiskt perspektiv 

(conversation analysis CA se teorikapitlet för presentation). Genom att gå igenom 36 timmar inspelade 

lektioner har Lee kunnat påvisa hur lärare använder sig av ja/nej-frågor som ett verktyg inom 
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undervisningen. I frågesekvenser med tre turtagningar använde sig läraren ofta av ja/nej-frågor i 

det tredje ledet. Elevens svar på frågan (vanligtvis ett jakande svar) blev på så sätt en bekräftelse för 

läraren att få fram sin poäng. Frågan var konstruerad för att få ett givet svar för att kunna gå vidare 

i sin konversation med eleven (Lee 2008 s. 244). Lee använde sig av CA-analys av i frågesekvenser 

för att påvisa att det finns en institutionellt betingad struktur inom undervisningen där det tredje 

frågeledet ofta består av en ja/nej-fråga. Detta kan sättas i relation med Sinclair & Coulthards IRF-

mönster som även det var en treledad struktur. 

Camilla Lindholms (2003) avhandling om patient- läkarsamtal fokuserar på flerledade frågor. 

Flerledade frågor är yttranden som består av två eller flera frågor inom samma frågeyttrande. 

Funktionen för dessa flerledade frågor varierar, för läkaren är det ofta ett sätt att styra det svar man 

får genom att ge patienten ytterligare information om vad läkaren vill veta. Hofvendahl (2000)1 

utgår även från flerledade frågor när han undersöker hur dessa används inom en rad olika 

institutionella sammanhang såsom polisförhör, domstolsförhandlingar och inskrivningssamtal hos 

mödravården.  

 

 

3.2.1 Olika formella frågetyper i svenskan 

Inger Lindberg och Gisela Håkansson (1988) ställer upp en taxonomi med olika typer av formella 

frågetyper i svenskan. De kan delas in i tre huvudkategorier som utgörs av:  

 

1. nexusfrågor  

2. alternativfrågor  

3.X-frågor.  

 

En nexusfråga är uppbyggd kring frågan om ett subjekt kan knytas till en verbhandling. Om 

subjektet i en mening, exempelvis ”Gunnar”, knyts till verbhandlingen ”rida” resulterar det i 

nexusfrågan ”rider Gunnar?”. Den omvända ordföljden markerar att det är en fråga i svenskan. 

Frågan kan även inverteras: ”Gunnar rider?”. Frågan kan även bestå av endast ett fragment: ”rider?”. 

I dessa fall används frågeprosodi för att markera att påståendet är en fråga. En nexusfråga kan 

alltid besvaras med ett ja eller nej. En tredje kategori av frågestrukturer som presenteras är det som 

Lindberg och Håkansson (1988) kallar för X-frågor. X:et ska i detta fall jämföras med X:et i en 

ekvation, det är något specifikt som man är ute efter, ett ord eller ett längre resonemang. Det 

vanligaste sättet att ta reda på detta är genom ett frågeord följt av det finita verbet: ”Vad vill han? 

Även här kan omvänd ordföljd och fragment användas. Inom X-frågor kan även lucklämning 

användas där den som svarar förväntas fylla i ordet som utelämnas (Lindberg och Håkansson 1988 

                                                 
1 Magisteruppsats, anledning till detta är att det inte finns så mycket skrivet om flerledade frågeturer i svenskan. 
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s. 44). Den tredje kategorin som anges är alternativfrågor, där frågaren ställer en fråga som blir ett 

val mellan alternativ som:” är det en häst eller en ko?” det möjliga svaret blir då ett av de möjliga 

alternativen ”det är en ko”. 
 

3.2.2 Olika formella frågetyper i engelskan 

Inom engelskan kan frågor uppdelas på ett liknande sätt med olika kategorier baserad på deras 

språkliga form.  Inom interrogativa satser så skiljer man på så kallade yes/no-frågor och wh- frågor 

(Urdang 1996 s. 47). Yes/no-frågor är frågor som går att besvara med ett ja eller nej även om ett 

utförligare svar är möjligt. Denna indelning är gjord efter den funktion som frågeyttrandet har. 

Formellt har yes/no-frågor vanligtvis en inverterad ordföljd och en stigande ton på slutet (Svartvik 

& Sager 1997 s. 433). Om ett påstående som “they are Americans” omvänds till en yes/no-fråga så 

vänder man på ordföljden och verbet placeras framför subjektet, ”are they Americans?”. Meningens 

verb eller eventuella hjälpverb placeras före subjektet i meningen. Om ett hjälpverb saknas i 

meningen så ersätts det med do placerat innan subjektet. (Urdang 1996 s. 46). I talat språk kan en 

yes/no-fråga ha både inverterad och rak ordföljd. Därför är det endast prosodin, det vill säga att 

man går upp med rösten på slutet av yttrandet, som skiljer en fråga från ett påstående (Svartvik & 

Sager 1997 s. 433, Hayano 2013 s. 396). 
 

Exempel på yes/no-frågor i talspråk:  

 

(1) Fråga med rak ordföljd och stigande slutintonation: He likes bananas?    

 

(2) Fråga med omvänd ordföljd: Does he like bananas? 

 

 

En annan vanlig frågekonstruktion är de så kallade wh- frågorna. De använder sig av frågeorden 

who, what ,where , when och why. Även how räknas till wh-frågorna (Urdang 1996 s. 47).  Dessa frågor 

har som funktion att få information om det som wh-ordet pekar ut i meningen (ibid. s. 47 

Exempel på wh-frågor: 

 

(3) Who let the dogs out? 

 

(4) When will it end? 

 

Denna frågetyp söker ett mer specificerat svar. På grund av detta omnämns även wh-frågor som 

content questions alltså innehållsfrågor. Dessa frågor liknar alltså funktionsmässigt det som 

Håkansson & Lindberg omnämner som X-frågor. Frågornas syntaktiska uppbyggnad påverkar inte 
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hur utförligt svaret är. En wh- fråga kan besvaras med endast ett ord eller med ett långt och 

utförligt resonemang. 

 

 

3.3 Teoretiska utgångspunkter 

3.3.1 Det sociala samspelet 

Denna studie fokuserar på lärarens och elevernas interaktion i en undervisningssituation. Denna 

interaktion mellan lärare och elever sker i ett publikt samtalsutrymme. För att illustrera denna 

kontext har jag använt Goffmans scenmetafor. Den kände amerikanske sociologen Erwing 

Goffman använde sig av begreppen front stage och back stage. Han menade att alla människor intar 

olika sociala roller i vårt samspel med varandra där vi likt skådespelare iscensätter oss själva inför 

de andra deltagarna. Vi tar hjälp av alla medel som vi har tillgång till såsom kläder, hållning, röst, tal 

etc. (Meyrowitz i Riggins 1990 s. 69). Goffman delade in det sociala samspelet i två huvudsakliga 

delar. Front stage är när vi rör oss i det publika samtalsutrymmet där vi presenterar oss utifrån den 

roll vi spelar (ibid s. 69) Inom klassrummets kontext intar lärare och elever sina olika roller för 

varandra. En lärare uttrycker sig annorlunda i sin roll framför sina elever än i konversation med 

sina kollegor i lärarrummet. När man inte längre är i det publika samtalsutrymmet befinner man sig 

back stage. Där bakom scenen kan läraren uttrycka sig på sätt som annars inte skulle ansetts lämpligt 

i klassrummet av elever eller lärare. Även eleverna skiftar i sitt beteende och ordval när det gäller 

situationer som är tänkta för läraren och alla att höra och det som är privat mellan elever. 
 

3.3.2 Samtalsanalys 

Denna studie använder sig av samtalsanalys som metod att analysera de lektioner som 

observerades i studien. Samtalsanalys eller conversation analysis, vanligtvis förkortat CA, är ett sätt att 

i detalj studera interaktionen i ett samtal och det gemensamma arbete som deltagarna använder för 

att skapa mening tillsammans. Genom att analysera samtalets struktur och titta på underliggande 

samtalsregler kan man beskriva ett socialt samspel och sociala strukturer (Goodwin & Heritage 

1990 s. 283).   Metoden bygger på att konversioner spelas in för att senare i detalj analyseras utifrån 

olika kriterier. CA var från början en lingvistisk analys men har sedan tagit in delar från sociologi, 

antropologi och psykologi i sitt förhållningssätt till vad som studeras (Schegloff 1992 s. 104). Inom 

CA analyseras alltid deltagarnas yttranden utifrån sin egen kontext. Detta bröt med tidigare 

lingvistisk forskning som menade att yttrandena skulle analyseras utan att ta hänsyn till dess 

kontext och hur språket användes (Goodwin & Heritage 1990 s. 285). CA är i grunden en induktiv 

metod där materialet kommer i första hand och analysen görs utifrån materialet och inte tvärtom 

(Lindholm 2003 s.27). Inom CA utgår man från ett grundläggande antagande att alla samtal, 
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oavsett om de är i ett formellt eller informellt sammanhang, är organiserade på ett ordnat sätt där 

deltagarna i samtalet turas om att tala. Det är deltagarna i samtalet som skapar den ordningen 

tillsammans med varandra 

 

3.3.3 Kommunikation och språk. 

CA som analysmetod grundar sig i etnometodologin som är en skola inom sociologin. 

Etnometodologin vände sig mot de rådande traditioner som sociologin befann sig i på 1950-talets 

USA (Norrby 2004 s. 33). Det grundläggande sättet att tänka var att inom ett samhälle skapar 

medlemmarna tillsammans sin verklighet genom att resonera fram den utifrån sin egna 

vardagskunskap (Norrby 2004 s. 33). Etnometodologin fokuserar helt på vad som händer i den 

situation som man studerar. Man sätter inte in dessa skeenden i ett större perspektiv där man kan 

se det som händer som en del av en struktur och man är heller inte intresserad av att gissa vad som 

försiggår inom människorna som man undersöker. Vad de tänker och känner inom sig är inte 

relevant för den undersökning man gör. Den fokuserar bara på vad deltagarna visar upp för 

varandra och därmed även för den observerande forskaren (Have 2004 s. 27).  Således är 

etnometodologin och CA induktiva metoder som används för att se återkommande mönster i ett 

observerat material. Först då kan frågeställningar och hypoteser uppstå. En grundläggande idé är 

ett sekventiellt sätt att se på tal. Ett första yttrande genererar ett annat yttrande som sin tur kräver 

en fortsättning (Atkinson & Heritage 1985 s. 6). Enligt detta sekventiella synsätt så är varje bidrag i 

ett samtal talarens tolkning och förståelse av bidraget som föregick (Lindholm 2003 s. 33).  Då blir 

nästa yttrande som följer även en bekräftelse eller en korrigering av vad som tidigare sagts. När 

man undersöker konversationerna så gör man det utifrån hur dessa påverkar varandra (ibid. s. 33). 

Den sekventiella ordningen i en konversation blir extra tydlig när man undersöker så kallade 

närhetspar, adjacency pairs. Detta är handlingar där den ena kräver en andra mothandling. Tydliga 

närhetspar är hälsning-hälsning och fråga-svar (Atkinson & Heritage 1985 s. 6).  I exempelvis en 

hälsning skulle en utebliven hälsning tillbaka ses som avvikande och att man bryter mot normen. 

Om en sådan tystnad skulle uppstå skulle detta vara en form av kommunikation i sig då den som 

uttalade hälsningen skulle tolka tystnaden som något problematiskt och påpeka detta. Då talar man 

om att responsen på det första ledet saknas ”officially absent” (Lindholm 2003 s. 34). Innehållet i de 

olika samtalshandlingarna skapas av deltagarna i relation med varandra och den kontext som de är 

i. Ingen del av dessa samtalshandlingar är potentiellt mindre viktig än en annan (Norrby 2004 s. 

46).   

I metodkapitlet kommer jag att vidare gå in på aspekter av CA som används i analysen av de 

olika textutdragen från det transkriberade materialet. 
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4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att genom CA-analys av fem engelskalektioner i en årskurs 6 undersöka 

den talade engelskans funktion i klassrummet. Studien fokuserar särskilt på att undersöka hur lärare 

och elever deltar i frågeaktiviteter och hur detta bidrar till elevernas muntliga aktivitet på engelska. 

 

Utifrån det ovan formulerade syftet kan följande frågor formuleras: 

 

 Vilka typer av frågor använder läraren? 

 Vilken funktion har frågorna i klassrumsinteraktionen? 

 Hur stor del av det totala publika samtalsutrymmet utgörs av frågesekvenser? 

 Påverkar frågornas konstruktion elevernas respons? 
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5 Metod 

5 .1 Val av observationsmetod 

För att kunna besvara ovan nämnda forskningsfrågor togs beslutet att använda sig av video- och 

ljudinspelning av lektioner. Att använda sig av observation framför exempelvis intervjuer sågs som 

en självklarhet i sammanhanget då frågorna skulle utröna de faktiska yttrandena son skedde i 

klassrummet. Intervjuer skulle endast ge en subjektiv bild av vad lärare och elever ansåg. Analysen 

av materialet krävde en ordagrann och mycket detaljerad transkribering. Att använda sig av ett 

observationschema eller dylikt skulle inte vara praktiskt genomförbart. Sist motiverades valet att 

använda video med att kommunikationen i ett klassrum inte alltid är verbal utan andra aspekter 

såsom kroppsspråk och blickar kan ibland även vara en viktig faktor. 
 

5.2 Urval  

 

Det som ledde mig till den undersökta klassen var goda kontakter med klass och lärare sedan 

tidigare. Urvalet var således ett bekvämlighetsurval, det vill säga ett urval av informanter som redan 

fanns tillgängliga för forskaren. Bryman (2008) argumenterar att resultat gjorda utifrån ett 

bekvämlighetsurval inte går att generalisera. Detta för att man inte kan veta huruvida att det som 

undersöks representerar en större population. Bryman menar dock att ett bekvämlighetsurval kan 

vara användbart som en ingång till vidare forskning (Bryman 2008 s.194). Denna sanning gäller 

främst vid kvantitativa metoder. Vid kvalitativa metoder är bekvämlighetsurval betydligt vanligare 

än vid kvantitativa metoder då tillträde till fältet man ska undersöka är prioriterat (Bryman 2008 s. 

392). I denna studie gjorde det faktum att forskaren här hade en väl etablerad relation till både 

elever och lärare sannolikt lättare för forskaren att få tillträde till klassen då elever och vissa 

föräldrar visste vem forskaren var (se bilaga 1). Man kan även argumentera att metoden med 

videoinspelning upplevdes som mindre påträngande i detta fall eftersom eleverna redan hade ett 

visst förtroende för forskaren. 

 

5.3 Genomförande 

Studien bygger på fem observationer gjorda i en klass i årskurs 6. Klassen bestod av 19 elever och 

två lärare varav endast en lärare var aktiv under lektionernas gång. Under observationerna 

användes videokamera och separat ljudinspelning för att observera läraren och eleverna. 

 Sammanlagt blev det fem besökta engelsklektioner med cirka 190 minuter inspelad ljud och video. 



 15 

För att observatörens närvaro i klassrummet inte skulle vara allt för påtaglig valdes en diskret 

kameraplacering i ena hörnet av klassrummet. Kameran var placerad på ett stativ och följde 

lärarens rörelser i klassrummet.   
 

5.4 Bearbetning av data 

Det insamlade materialet, i form av video- och ljudinspelningar, bearbetades först genom att göra 

ett första urval av de videosekvenser som var intressanta för undersökningen. Dessa sekvenser 

utgjordes av de delar av engelsklektionen där läraren i huvudsak tilltalar klassen som helhet valdes 

ut. Stora delar av lektionerna utgjordes av olika former av enskilt arbete i övningsbok eller arbete i 

par där de läste texter från textboken för varandra. Även förekom moment då eleverna lyssnade på 

ljudspår från CD-skiva. Dessa olika delar valdes bort. Motiveringen för detta är främst att studien 

fokuserar på lärarens interaktion med eleverna i klassrummet och hur denne använder sig av talad 

engelska. Det finns även en praktisk förklaring till detta urval. I de moment där elever arbetar 

individuellt eller i par är det svårt att uppfatta vad de säger. Ljudkvalitén blev lidande i de video- 

och ljudsekvenser där många elever samtalade samtidigt. Trots ihärdiga försök var det mycket svårt 

att få transkriberbara data från dessa sekvenser. Det finns sätt att arbeta kring dessa begränsningar 

genom att till exempel följa efter läraren med kameran eller att fästa en mikrofon eller dylikt på 

läraren. Detta bedömdes dock inte att vara genomförbart då det skulle vara för störande för 

eleverna och svårt att genomföra praktiskt.  De delar av lektionerna som utgjordes av 

lärarinteraktion transkriberades grovt såsom Linell (1994 s. 12) beskriver som approximativt 

ordagrann. Det innebär att det huvudsakliga kognitiva innehållet finns beskrivet men många delar 

av konversationen såsom intonationer och överlappande tal inte är medtaget. Det ska främst se 

som en arbetsbesparande åtgärd då fullständig transkribering är mycket tidskrävande. Denna 

grovtranskription är ett sätt att bearbeta materialet för att se återkommande mönster i materialet. 

Resultatet blev 18 sidor grovtranskriberat material. Ett andra urval från detta material gjordes 

sedan utifrån de forskningsfrågor denna uppsats har.  Detta andra urval transkriberades utifrån de 

riktlinjer som Linell (1994) beskriver. Dessa noggrant transkriberade utdrag ur lektionerna finns 

redovisade i resultatdelen. Under denna process förändrades även alla namn till fingerade namn. 

För transkriptionsnyckel se bilaga 2. 
 

 

5. 5 Samtalsanalys som metod 

I alla samtal skapas en organisatorisk ordning om vem som ska prata och när. Den grundläggande 

enheten inom samtalet enligt CA är turkonstruktionsenheten (Norrby 2004 s. 38-39). En 

turkonstruktionsenhet kan bestå av ett ord, en fras, en sats eller en fullständig mening (ibid. s.110) 

En samtalstur kan byggas upp av en eller flera turkonstruktionsenheter. Ett samtal består av olika 
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turtagningar där skiftet mellan olika individer avgörs av olika regler och strukturer. (ibid. s. 38). 

Dessa strukturer har liknats med trafikregler för ett samtal. Innehavaren av en tur signalerar på 

olika sätt att turen är på väg att ta slut genom exempelvis en avslutande fras, avtagande tempo eller 

att intonationen faller i meningen. Då kan ett byte av talare vara möjligt, vilket skapar en så kallat 

transition relevance place (ibid. s. 110). Vid en sådan punkt finns det olika möjliga vägar som samtalet 

kan ta. Antingen utser den som talar näste talare genom en blick eller någon form av tilltal den 

person som ska fortsätta i samtalet, detta kallas för alternominering .  Om detta inte händer och en 

tystnad inträffar kan någon annan självnominera sig, det vill säga ta ordet själv. Det tredje alternativet 

är att den förste talaren fortsätter sitt samtal om ingen annan fortsätter (ibid. 110-112). Det är på 

grund av detta ständiga interaktiva arbete på mikronivå som CA som metod kräver en noggrann 

transkribering eftersom alla aspekter inom en konversation är lika viktiga. Även kroppsspråk eller 

andra indikationer kan signalera ett byte av samtalstur (ibid. s. 34). På grund av detta har 

användandet av videokameran en klar fördel jämfört med andra observationsformer. Inom CA har 

begreppet adjacency pairs eller närhetspar en central del. Grundidén är att en handling såsom en 

hälsning eller en fråga gör en ömsesidig mothandling relevant, som exempelvis ett svar på den 

ställda frågan eller en bekräftelse av hälsningsfrasen (Goodwin & Heritage 1990 s.286). Ett adjacency 

pair består alltid av en förstaled och ett andraled, dessa kan vara fråga-svar, erbjudande- 

accepterande eller hälsning-hälsning (Norrby 2004 .s 123). I min analys av de utvalda yttrandena 

har jag tittat närmare på hur lärare och elever har använt sig av nomineringsstrategier i de olika 

turtagningarna. Eftersom denna studie fokuserar på frågehandlingar så är närhetsparet fråga-svar 

en naturlig del av analysen. Analysen fokuserar även på att identifiera pseudofrågor och flerledade 

frågor. 
 

5.6 Fördelning av de olika momenten på de observerade lektionerna 

 

De observerade lektionerna var alla enligt schema 45 minuter långa. Endast de delar av lektionen 

som var lärarledda analyserades och transkriberades. Med lärarledd menas här det moment under 

lektionen där läraren tilltalar klassen som de vore en helhet. Det är ett moment då lärare och elever 

befinner sig front stage. Övrig lektionstid användes till arbete i arbetsbok, talövningar i par och att 

lyssnande på ljudmaterial tillhörande läromedlet. Fördelningen mellan lärarledd lektion och 

individuellt arbete såg ut som följande. 

 

Av totalt ca 45 minuter: 

Lektionstillfälle 1 Lärarledd lektion cirka 9 minuter 30 sekunder 

Lektionstillfälle 2 Lärarledd lektion cirka 3 minuter 

Lektionstillfälle 3 Lärarledd lektion cirka 15 minuter 40 sekunder 

Lektionstillfälle 4 Lärarledd lektion cirka 2 minuter (kort lektion endast 10 minuter läxförhör) 
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Lektionstillfälle 5 Lärarledd lektion cirka 3 minuter 10 sekunder 

 

Sammanlagt utgjordes alltså cirka 33 minuter och 20 sekunder av lärarledd helklassundervisning 

av en total lektionstid på 190 minuter. Detta mått är dock något missvisande. Dels var inte 

lektionerna i praktiken 45 minuter långa. Två lektionstillfällen föranleddes av idrottslektioner med 

tillhörande duschning efteråt varvid elever anlände en efter en under en tiominutersperiod. Under 

de lektionsmoment som utgjordes av enskilt arbete eller arbete i par var läraren synnerligen aktiv 

och hjälpte eleverna på olika sätt. Läraren stannade även upp klassen under dessa moment och 

hade kortare helklassmoment. De tidsangivelser som nämns ovan ska främst ses som en 

representant för det materialet som är transkriberat och således det som ligger till grund för denna 

uppsats. 
 

5.7 Metodologiska problem 

CA som metod bygger på att de analyserade samtalen är uppkomna i naturliga sammanhang. 

Samtalen ska inte vara arrangerade på något sätt utan spegla sättet vi pratar med varandra i olika 

situationer. Man kan invända att observatörens närvaro indirekt alltid påverkar dem han observerar 

och av den anledningen kan inga naturliga samtal registreras. Det omöjliga i observatörens vilja att 

observera människor utan att de vet om det kallades av William Labov för observer’s paradox 

(Norrby 2004 s. 37) Det är inte forskningsetiskt försvarbart att observera människor i smyg och 

därför går det inte att observera naturliga samtal. Dock brukar försvarare av metoden påpeka att 

observatörens och inspelningsutrustningens roll har liten påverkan på hur samtalet fortlöper. Att 

själva inspelningsutrustningen blir uppmärksammad och kommenterad av dem som observeras 

omnämns inom CA som local sensitivity (ibid. s. 37). Eftersom lektionerna spelades in med video 

som får räknas som ett relativt stort ingrepp i elevernas och lärarnas vardag gjordes ett par 

medvetna åtgärder. Kameran placerades på ett stativ i ena främre hörnet för att vara ur vägen i 

möjligaste mån. Detta ledde till problemet att det var svårt att urskilja ordagranna konversationer 

när många talade i munnen på varandra främst under de delar av lektionen som inte utgjordes av 

helklassundervisning. Denna brist fick vägas mot hur eleverna skulle reagera om observatören 

istället skulle skugga läraren med videokameran för att uppfatta lärarens alla konversationer mer 

ordagrant. Under de inspelade lektionerna förekom en viss mån av local sensitivity då vissa elever 

gärna kom fram till kameran för att spexa. En del elever var även synbart besvärade av kamerans 

närvaro. Det ska dock noteras att under den lärarledda delen av lektionen märktes detta i mindre 

utsträckning. En annan åtgärd för att göra eleverna mindre uppmärksamma på kamerans närvaro 

var att återkomma till samma klassrum flera gånger under två veckors tid för att på sådant sätt 

vänja lärare och elever vid min och kamerans närvaro.  

En av studiens brister är det faktum att inte hela lektionerna används utan bara den del som 

innebar helklassundervisning. Det är alltså bara de yttranden som förekommer front stage som 
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undersöks. Elevernas och lärarens tal sinsemellan var förmodligen av en helt annan karaktär än den 

som förekom utanför det publika talutrymmets normer.  

5.7.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet inom observationsstudier är alltid problematiskt eftersom man inte kan vara säker på att 

det man observerar uppfattas likadant av andra (Esaiasson m.fl. 2012 s. 314). Dock bygger denna 

studie på videoinspelningar som är noggrant transkriberade och analyserade med hjälp av CA. 

Validiteten i den bemärkelsen är således relativt hög jämfört med en traditionell observationsstudie. 

 De exempel som används till analys är återgivna så exakt som det är möjligt, det finns således en 

hög transparens. Bryman (2008) argumenterar att inom kvalitativa studier sätts begrepp som 

validitet och reliabilitet ur spel. Detta för att begreppen i sig för med sig konnotationer till mätning 

(Bryman 2008 s. 351). Det går inte att återskapa den undersökta situationen vid ett annat tillfälle, 

därför fyller inte kvalitativa undersökningar kriterierna för extern reliabilitet. Istället argumenterar 

Bryman för att man ska använda andra motsvarande kriterier såsom tillförlitlighet och äkthet som 

ska motsvara validitet och reliabilitet (Bryman 2008 s 353). Det innebär i praktiken att 

undersökningarna och det insamlade materialet ska vara av god kvalitét. Exempelvis ska 

beskrivningar av händelseförlopp vara informationsrika, täta, i sin beskrivning. Det ska även finnas 

ett förtroende för att forskaren ger en rättvis bild av det forskaren undersöker (Bryman 2008 354-

355). I detta fall finns materialet bevarat i form av inspelningar och transkriptioner. Det betyder att 

man kan få fram mycket data från den relativt lilla undersökningen. 
 

5. 8 Forskningsetiska ställningstaganden 

I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer underrättades läraren och eleverna 

samt elevernas målsmän om undersökningens syfte för att uppfylla informationskravet 

(Vetenskapsrådet 2013 s. 7). Eftersom eleverna är under 15 samt att lektionen spelades in 

hämtades även underskrift från målsman in, detta inom linjen för Vetenskapsrådets samtyckeskrav 

(ibid. s. 9). Undersökningen är gjord så att man inte ska kunna identifiera någon enskild individ 

som deltog i undersökningen. Samtliga elever anonymiserades i transkriberingsprocessen. 

Inspelningen av klassrumsaktiviteten förvarades säkert och kommer inte att spridas. Det inspelade 

materialet hanterades endast av författaren av denna uppsats personligen. Efter undersökningens 

avslutande och godkännande kommer inspelningarna att raderas. Detta för att undersökningen ska 

uppfylla konfidentialitetskravet (ibid. s.12). Se bilaga 1 
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6 Identifiering av frågor 

I det transkriberade materialet identifierades 54 yttranden från läraren som frågor. Inom det talade 

språket finns det inget säkert sätt att definiera vad som är en fråga (Hayano 2013 s. 396). Man kan 

definiera en fråga som en fråga på formella grunder som till exempel att använda sig av ett 

interrogativt led som engelskans wh- ord. Man kan även använda sig av prosodin i språket som en 

definition (Hayano 2013 s. 397). Men även efter dessa kriterier ser man att vissa yttranden ändå 

uppfattas som en fråga även om de inte har de formella kraven på att vara en fråga (Hayano 2013 

s. 397). Eftersom urvalet gjordes från ett transkriberat material kunde man se vilka sekvenser som 

uppfattades som en fråga även om de inte uppfyllde de formella kraven.  
 

6.1 Identifiering på syntaktisk grund 

I det transkriberade materialet framkom att läraren använde sig av traditionella frågekonstruktioner 

till stor del. 

6.1.2 Wh- ord 

I de 54 frågeyttrandena som kom från läraren var det 35 som innehöll ett frågeord som började på 

wh- inklusive how som även räknas till denna kategori. Fördelningen mellan orden var som följande: 

 

36  what  8   why 

3  which  14  when 

3 where  4 how 

 

Totalt: 68 

 

Dessa frågeord förekom alltså i fler fall än det fanns identifierade frågeyttranden. Detta på 

grund av de ofta långa frågorna som läraren använde sig av eller att samma ord upprepades i 

lärarens yttranden. 
 

6.1.3 Yes/no - frågor. 

En annan frågekonstruktion var yes/no- frågor. Yes/no syftar på deras funktion. De kan likt 

nexusfrågan teoretiskt besvaras med ett ja eller ett nej.  Det formella kriteriet för en sådan fråga är 

att den har en omvänd ordföljd. Verbet eller det eventuella hjälpverbet är placerat före subjektet i 

meningen. En vanlig sådan fråga från läraren var användandet av ”can you?”som förekom i fyra fall. 
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I tre fall använde läraren konstruktioner med ”is it?”. Totalt identifierades tio frågor av denna typ. 

Man kan i talat språk även ställa yes/no-frågor utan att invertera ordföljden och endast med prosodi 

markera att det är en fråga som det handlar om.  
 

6.2 Identifiering med prosodi som grund 

Läraren använder sig av både fallande och stigande prosodi i sin muntliga aktivitet. Många av 

lärarens frågor har en tydlig frågeintonation. Det har dock visat sig att intonation inte är en säker 

markör för att indikera en fråga. Prosodin varierar mycket från språk till språk men även inom 

samma språk finns en stor variation (Hayano 2013 s. 398). Läraren har inte engelska som sitt 

förstaspråk och en tydlig svensk prosodi hörs ofta när läraren talar. Därför är det svårt att ha 

prosodi som kriterium för frågor här. Men i videoupptagningen framgår det tydligt att hur än 

läraren använder sin intonation uppfattar eleverna den som en fråga. Överlag använder läraren sin 

röst till stor del för att styra i klassrummet.  

I nio identifierade frågor från läraren var en tydlig frågeprosodi det som tydligast identifierade 

yttrandet som en fråga.  Användande av prosodi framgår tydligt i de fem exemplen av 

lucklämningsfrågor som finns i materialet. I exemplet nedan använder läraren lucklämning för att 

eleven ska fylla i det rätta ordet. 

 

 

Exempel 1: lektion 3  

 

L: 1 yes(.)in the summer it can be--? 

 

E:  warm 
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7 Resultat - kvalitativ analys 

I detta kapitel kommer jag att presentera de olika typerna av frågor som hittades i det undersökta 

materialet. Uppdelningen är gjord dels efter vilken typ av fråga de är och dels vilken huvudsaklig 

funktion de har. De olika typerna illustreras av ett transkriberat utdrag från lektionerna som 

observerades. Dessa olika frågor utgör det huvudsakliga resultatet. Efter varje exempel följer en 

CA-analys utifrån de begrepp som har tagits upp i metodkapitlet. Hur fördelningen av det talade 

ordet såg ut i det transkriberade materialet samt hur elevernas respons var fördelas tas upp i kapitel 

8. 

7.1 Lärarens olika typer av frågor 

Om man ställer upp de olika typerna av frågor baserad på dess formella aspekter och även 

inkluderar en grov uppdelning av frågornas huvudsakliga funktion ser fördelning ut som följande: 

 

Fördelning av olika typer av frågor efter typ och funktion 

Frågornas huvudsakliga 
funktion 

Nexusfråga / 
yes / no 

X-fråga / 
wh-fråga 

Övriga  
 

Ber elev om 
något 

4 1 2  
 

Ber elev förklara något 3 35 2  
 

Retorisk 
fråga 

2 4  
 

 
 

Fråga elev 
något 

1 1  
 

 
 

Totalt 10 41 4 totalt 54 

 

I denna indelning har det som Lindberg & Håkansson (1988) kallar för nexusfrågor likställts med 

yes/no frågor. Svenskan och engelskan använder sig av olika konstruktioner för att skapa frågor, 

men likheten ligger i att responsen på dessa indelningar är densamma det vill säga att man kan 

svara med ett ja eller ett nej. På liknande sätt överensstämmer X-frågor med wh-frågor då båda 

frågor söker svaret på något specifikt som indikeras i själva frågan. I tabellen ovan har även en 

kategorisering av frågornas huvudsakliga funktion gjorts. Funktionen avser här i vilket huvudsakligt 

syfte läraren använder.  
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 “Ber elev om något” innebär att läraren ber elev om att exempelvis läsa högt ur en text. 

 “Ber elev förklara något” är när läraren är ute efter betydelsen eller förklaringen av ett ord 

eller ett begrepp rörande undervisningens ämnessfär. 

 “Retorisk fråga”, en fråga som inte kräver någon respons. Allmänt riktad. 

 “Fråga elev om något” är när läraren frågar en elev om något rörande dennes person eller 

liv. 
 

7. 2 Frågornas funktion i klassrummet 

I tabellen ovan har de olika typerna av frågor kategoriserats efter vilken huvudsaklig funktion som 

de har i klassrummet. Nedan följer exempel på de olika kategorierna illustrerade med utdrag från 

transkriberingen. Exemplen är uppställda dels efter vilken huvudsaklig funktion som de har och 

dels efter vilken frågekategori de utgör efter en formell grund. 

L= lärare. Annars är elevens fingerade namn utskrivet. 
 

7.3 Nexusfrågor / yes /no- frågor 

 

Nexusfråga/yes/no-fråga, här definierad som en fråga som man kan svara ja eller nej på. Kan här 

delas upp i fyra olika kategorier efter vilken funktion de har i klassrummet. Förekom totalt 10 

gånger i det transkriberade materialet. 
 

7.3.1 Nexusfråga där läraren ber elev om något 

Denna frågetyp hittades när läraren bad en elev om en mening på engelska från tidigare läxa som 

eleverna fått. Frågetypen förekom i 4 fall i materialet. 
 

Exempel 2 

 

 Utdrag från lektion 2 L = Läraren N = Elev Noel 

 
 

L:  >now<(.)you have talked about the things that you have 

  read about until today so perhaps you can write a 

<sentence> about the words whithout your textbook can you 
 (1)((ehh))(.) just tell me one word that you have Noel? 

 

N:  pumpkin 
 

L: Pumpkin can you say something about the pumpkin(.)what 

 can you write about pumpkin? 
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Här ber läraren om ett exempel på nedskrivna meningar som eleverna tidigare hade producerat. 

Även om eleven här kan svar ja eller nej menar läraren i praktiken att eleven ska säga en mening 

här. Citatet är nedkortat eftersom läraren håller en längre monolog om läxor och saker som läraren 

har rättat tidigare. Det hela mynnar ut i en nexusfråga som det är teoretiskt att man kan svara ja 

eller nej på, dock förstår alla att läraren här är ute efter ett ord som eleverna har haft i läxa. Läraren 

alternominerar Noel genom att tilltala honom med en frågande intonation. 

  
 

7.3.2 Nexusfråga/yes/no-fråga där läraren ber eleven förklara något 

 

Denna frågetyp förekom i ett fall i det undersökta materialet. Exemplet med nexusfrågan   

 

Exempel 3 

 

Utdrag från lektion 2 L= Lärare Lo= Elev Lova D= Elev Daniel 
 

 

  

L:  did they have a good life in Sweden? 

 

 

  (2s)((handuppräckning)) 

 

L:  Lova? 
 

 

Lo:  I don know but I (.) >thin<- not so good life 
 

 

L:  no why(.) Daniel? you know (.) because you are 

<reading> a big book that was just ab:out people that  

were travelled to another country because  

 

((pekar på Daniel)) 

 

D: sweden was very poor(.) and they had no food and 

 is very poor 

 

 

Läraren börjar med att tilltala hela klassen med en fråga om huruvida de som utvandrade till USA 

hade det bra i Sverige. Denna nexusfråga skulle även den teoretiskt svaras med ja eller nej men 

även här är det underförstått att ett förklarande svar är att föredra. Efter två sekunders byte 
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alternominerar läraren Lova som har räckt upp handen. Eleven svarar att hon inte vet men att hon 

inte tror det. Här har läraren förtur för att selektera talarbyte. Lova uttrycker att hon inte tror att 

livet i Sverige var särskilt bra. Om läraren här skulle ha nominerat Lova igen vid transition relevance 

place skulle Lova bli tvungen att utveckla sitt svar. Istället utser läraren här en annan elev att svara 

på frågan. Anledningen till detta är inte klar, antingen uppfattade läraren en tvekan i Lovas svar 

och ville bespara henne en jobbig situation eller så ville hon fördela frågorna jämnt över klassen. 

Läraren använder ordet why som i sig är en fråga som kräver ett förklarande svar. I detta fall visade 

det sig att läraren visste om att Daniel läste en bok (Utvandrarna av Villhelm Moberg) som på sätt 

och vis kunde knytas till lektionens tema. Efter att läraren alternominerat Daniel fortsätter han på 

lärarens mening ”(…) to another country because) genom att fylla i ”sweden was very poor(…). 

 

7.3.3 Nexusfråga yes /no-fråga  som är retorisk 

Läraren är inte ute efter specifikt svar. Allmänt riktad till klassen som helhet. 
 

 

Exempel 4 

 

Utdrag från lektion 1 L= lärare 
 

L:  you understand? 
 

((många elever rakt ut)) yes 

 

Dessa frågor förekom oftast efter att läraren instruerat klassen om något praktiskt spörsmål och 

förekom i två fall i det transkriberade materialet. Denna fråga där läraren ville försäkra sig om att 

eleverna förstår vad de ska göra fungerar som en bekräftelse för elever och lärare att det är dags att 

sätta igång med arbetet. Som bekräftelse att alla har förstått är den dock ineffektiv då man inte kan 

veta om de elever som inte vet vad de ska göra säger till vid detta tillfälle. Man kan räkna med att 

det är de elever som har förstått vad de ska göra som också säger det. 
 

7.3.4 Nexusfråga / yes/no-fråga där läraren frågar elev om något. 

Här ber läraren en elev om något gällande undervisningen, som att läsa högt eller fråga om eleven 

har gjort sin läxa. 

 

Exempel 5 

 

Utdrag från lektion 1 L= lärare G= Elev Gunnar 
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L: YES how many pages? 

 

G:  <five> I think 

 

L:  (Ah) <four> yes (.) and whats it all about 

 
 

G:  (ehm)) and should write down ten words from the  

text 
 

L:  yes(.) good(.) did you do that? 

 

 

G: ye(hh) 
 

Här är nexusfrågan/ yes/no-frågan en respons på vad en elev säger tidigare. Läraren frågar om hur 

många sidor de skulle ha läst till dagens lektion.  Läraren börjar med att rätta Gunnar som sa fel 

antal sidor genom att säga det rätta antalet sidor som de ska ha läst. Sedan nominerar läraren 

Gunnar igen att svara på vad de sidor som de läst handlar om. Gunnar fortsätter dock här att svara 

på den första linjen med frågor, det vill säga vad dagens läxa handlade om. Läraren fortsätter sedan 

med ställa nexusfrågan ”yes good, did you do that?” om han har gjort det han säger att han har gjort 

varvid Gunnar svara jakande. Nexusfrågan blir här ett sätt för läraren att avsluta samtalet med 

eleven. Eleven får en fråga som rimligast går att besvara med ett ja eller nej och fungerar även som 

en naturlig slutpunkt för samtalet. 

 

7.4  X-frågor/ wh-frågor. 

 

Dessa frågor förekom 41 gånger i det transkriberade materialet. Kan här delas upp i fyra olika 

kategorier efter vilken funktion de har i klassrummet. 
 

7.4.1 X-fråga/ content question där läraren ber elev om något.  

Denna frågetyp förekom en gång i det transkriberade materialet. Frågan är riktad mot elevens som 

person. 

 

Exempel 6 

 

Utdrag från lektion 5 L= Lärare 
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L:  what did you say Gunnar(.) once more 

 

Här ber läraren en elev att upprepa ett tidigare yttrande. 
 

7.4.2 X-fråga/wh- fråga där läraren ber elev om att förklara ett ord eller begrepp.  

 

Denna kategori var den vanligast förekommande i materialet med 35 gånger. Läraren ber eleverna 

att förklara något som rör undervisningen. 

 

Exempel 7 

 

Utdrag från lektion 2 L= Lärare W= Elev William 
 

 

L: WHY do you >celebrate< the harvest(.)is it important?  

william the harvest (1s) 

 

W:  (h)well 

 

L: what do you get? from the harvest 
 

 

W:  <food> 

 

 

 

I denna sekvens ändrade läraren sig från frågan varför man firade skörden till att fråga om skörden 

är viktig. Det blir tydligt att läraren här tyckte att frågan varför man firade skörden kanske var för 

svår för eleven och ändrade sig till att fråga om skörden är viktig. En fråga som ger eleven en 

möjlighet till ett kort svar. Denna fråga inleddes alltså som en X-fråga/wh-fråga men förvandlas till 

nexusfråga/yes/no-fråga i samma frågeyttrande. Detta förekom två gånger i det transkriberade 

materialet. Läraren vill här ha ett svar från eleverna angående en tidigare längre konversation om 

Thanksgiving. Läraren är här främst intresserad av ett ord, vad man får från skörden? Eleven som 

svarar kan här antingen ge ett utförligt eller ett kortare svar. Eleven tvekar och säger ”well”. Läraren 

följer upp med wh-frågan ”what do you get from the harvest” Denna slutna fråga krävde ett inte särskilt 

utförligt svar från eleverna.  
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7.4.3 X-fråga/yes/no-fråga där läraren ställer en retorisk fråga till klass  

 

Denna typ av fråga har till sin funktion att skapa ordning eller fungera som en tillsägning till 

eleverna. Frågan förekom fyra gånger i materialet. 

 

Exempel 8 

 

Utdrag från lektion 1 L= Lärare O= Elev Oskar 

 
 

L: oskar what are you DOING? (.) you are toring it  

apart 

 

O:  (hh) it was a mistake 
 

Oskar har här inte varit tillräckligt aktsam med det utdelade arbetsmaterialet. Formellt sätt ställer 

läraren en fråga här men inget svar förväntas. Till sin funktion är detta yttrande snarare en 

tillsägelse än en fråga. Det skulle dock inte uteslutas att eleven i fråga uppfattar detta yttrande som 

en faktisk fråga och svara på läraren. I detta fall slutar dock eleven med sina aktiviteter. 
 

7.4.4 X-fråga/wh-fråga där lärare frågar något 

Denna frågetyp var när läraren frågade en elev om något som inte gällde undervisningen direkt 

utan var av en mer personlig karaktär. Denna frågetyp förekom en gång i det transkriberade 

materialet. 

 
Exempel 9 
 
Utdrag från lektionstillfälle 3 L= Lärare La-=Elev Lars 

 
 

 

L: when are you going to have you hair cut 
 

La:  (ehm)(.) next week 

 

Det var endast i ett fall i materialet som läraren frågade en elev om något som berörde honom 

personligen. Denna genuina fråga (om än till viss del kopplad till det läromedel som de arbetar med 

i klassen) skulle kunna ha varit en bra ingång till ett samtal med eleven. 
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7.5 Övriga frågetyper 

Frågor som inte kunde placeras i någon annan kategori. Läraren ber eleven att upprepa ett svar 

men inte ställt som en formell fråga. Detta förekom i två fall. Dessa frågor kan eventuellt klassas 

som X-frågor men uppfyller inte de formella kraven som finns för dessa 

i denna uppsats. I exemplet nedan ber läraren en elev att upprepa ett yttrande. 
 

 

Exempel 10 
 
Utdrag från lektionstillfälle 3 L= Lärare A-=Elev Anders 

 

L:  I didnt hea 
 

A:  dessert 

 

Läraren använde i 40 fall av de totalt 54 frågorna en fråga som på något sätt krävde att eleverna 

skulle förtydliga, förklara eller översätta något som hade med den lästa texten att göra. Övriga 

frågor handlade om styrning i klassrummet såsom att be elever säga förberedda meningar eller ta 

fram något. I ett fall frågade läraren när en elev skulle klippa håret, det var den enda frågan som 

rörde en elevs privata liv.  
 

7.6 Pseudofrågor 

X-frågor/wh-frågor dominerade stort med 41 av totalt 54 frågor.  Lindberg och Håkansson skriver 

också att denna typ av fråga är att föredra i andraspråksundervisningen eftersom de kräver ett 

längre svar (1988 s. 45). I genomgången av materialet var elevernas respons övervägande korta 

oavsett vilken frågetyp som användes. En förklaring på detta var att frågorna ofta var 

pseudofrågor, det vill säga frågor som läraren redan visste svaret på men vill kontrollera om 

eleverna har förstått dess innebörd (ibid. s. 46). Frågorna kretsade med några få undantag kring 

den läromedelstext som de arbetat med under veckans gång. Lärarens frågor var till stor del 

utformade för att kontrollera elevernas förståelse av texten. 
 

Exempel 11 
 
Utdrag från lektionstillfälle 3 L= Lärare G-=Elev Gunnar 
 

 

L: what(.)do they eat on thanksgiving in america  

 

(1s) 

 

L: gunnar? 
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G: turkey 

 

Gunnar svarar här med endast ett ord något som karaktäriserade de flesta elevsvaren. Själva 

frågesatsen hade föranletts av en längre utläggning från läraren om textens innehåll där läraren 

återgav handlingen i texten som de hade läst. Frågan handlade dock om en specifik detalj som 

återfanns i texten som eleverna hade läst nämligen ”turkey”. Gunnars svar följdes av en 

uppföljningsfråga: 
 

Fortsättning från exempel 11 L= lärare G= elev Gunnar A= elev Anna 

 

L:   yes(.) what kind of turkey 

 

G:   (ehh) I dont know 

 

L:  cooked turkey o--? =>it stands<(.) 

 

((fyra elever har räckt upp handen)) 

 

A:  ro- 

 

L:  yes? 

 

A: roast? 

 

L:  yes <roasted> turkey yes 

 

Här kan man tydligt se hur läraren ville ha det specifika svar som omnämns i läromedelstexten. När 

Gunnar inte kan svaret börjar läraren guida Gunnar fram till det rätta ordet. Här använder läraren 

språket som ett stöd för eleven, denne lotsas fram till rätt ord. Läraren börjar inleda meningen med 

en x-fråga av typen lucklämning med att säga ”cooked turkey or” följt av en paus. Läraren fyller 

ganska snabbt i med ”it stands” som ska tolkas som ”det står i texten”, alltså förmodligen var i 

texten det sökta ordet finns. Vid det här laget har dock fyra elever räckt upp handen varvid en, 

Anna, självnominerar sig och påbörjar säga “ro[ast]” Läraren bekräftar detta och eleven får säga om 

sitt ord i helhet. Att det är rätt ord bekräftas av läraren som återberättar ordet i sin korrekta form 

och i dess sammanhang ”yes roasted turkey yes”. Läraren gör en embedded correction det vill säga rättar 

eleven inbakat i konversationen (Jefferson 1983 s. 95). I detta fall utnyttjar läraren sin intonation 

för att lotsa fram eleven till det rätta svaret. Dock är det klart att det bara finns ett korrekt svar för 

vad amerikaner äter när de firar Thanksgiving. 
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7. 7 Översättningsfrågor 

En annan relativt vanlig fråga som läraren ställde var översättningsfrågor. Vid sju tillfällen frågades 

eleverna om den svenska översättningen på ett ord. Ofta var denna typ av fråga ett bihang på en 

annan mening där läraren talar om något och sedan använder sig av elevernas översättning av 

enskilda ord för att kontrollera att de hänger med i det läraren säger. 
 

Exempel 12 

 

Utdrag från lektion 3 L= lärare W= elev William 

 
 

L: it means food and when you got food then you can  

survive(.) what is survive william? 
 

W:  överleva 

 

Här bad inte läraren uttryckligen om att få ordet översatt utan bara vad det var. Eleven svarade 

dock på svenska. Översättning av ord i klassrummet är en vanligt förekommande företeelse, man 

kan anta att eleven antingen visste att detta var vad som förväntades av honom eller att alternativet 

att på engelska förklara vad ”survive” betydde var för svårt att klara av. En möjlighet som läraren 

hade här var att be eleven förklara vad ordet betyder på engelska. I läroplanen för engelska (Lgr 11 

s.31) står det följande: ”Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till 

exempel omformuleringar.” 

Som ovan nämnts bad läraren här inte uttryckligen om att ordet skulle översättas till svenska. 

Eleven hade således en möjlighet att använda sig av en annan språklig strategi för att göra sig 

förstådd. Det kan även vara bra att översätta ord till svenska då det inkluderar de elever som inte 

hänger med i vad som sägs under lektionstiden.  

 

 

7.7 Flerledade frågor 

 

Läraren använde sig ofta av långa frågekonstruktioner som var flerledade. Det innebär att frågorna 

innehöll två eller flera turkonstruktionsenheter. Frågorna bestod av flera olika delfrågor som rörde 

sig inom samma ämnessfär. Ett exempel på en sådan fråga var: 
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Exempel 13 

 

Utdrag från lektion 3 L= Lärare T = Elev Tomas 

 

L: Yes the United states ehm why do they celebrate  

Thanksgiving Nina? (.)and when do they do that it’s not  

the same day(.) yes the same day but not the same  

number of the day every year ehh just like we have  

Easter every spring but not the same day (.)when do  

they have celebration of Thanksgiving it was  

yesterday(.) what day was it yesterday?(.) Tomas 
 

 

T: Thursday 

 

Här inleder läraren med att bekräfta svaret på en tidigare fråga som var ”var firar man 

Thanksgiving” Sedan delar hon ut nästa fråga till eleven Nina men låter henne inte svara på frågan 

utan fortsätter själv och ändrar frågan till när man firar Thanksgiving. Sedan kommer ett försök att 

förklara att Thanksgiving inte infaller på samma datum varje år genom att likna det vid hur vi firar 

påsk. Efter det omformuleras frågan ännu en gång till att fråga om vilken dag det var igår, det vill 

säga samma dag som Thanksgiving var. Läraren alternominerar Tomas som får svara på en kort 

fråga som det bara finns ett svar på: Vilken dag var det igår? 

Antigen vill läraren ha ett ords betydelse eller ett enkelt fakta, vilket skulle motsvara 

memorering på den kognitiva nivån eller en enklare tillämpning av fakta, det vill säga konvergent 

tänkande. I den transkriberade sekvensen ovan försöker läraren att få eleverna förstå att 

Thanksgiving infaller den fjärde torsdagen i november. Läraren ger ganska snart upp och eleverna 

får en kognitivt enklare operation att utföra. Efter denna sekvens följer ett antal frågor där eleverna 

får svara på vilken veckodag Thanksgiving var på och vilken månad det var och så vidare. Läraren 

börjar med att återupprepa svaret som Tomas gav tidigare som en bekräftelse. Sedan fortsätter 

läraren att gå vidare för att konstatera vilken månad som Thanksgiving infaller i. 
 

Fortsättning från exempel 13 
 

 

L= Lärare E= Elev Ebba 

 

L: thursday(.) yes it’s always on a thursday(.) in which  

month ebbba? 
 

E:  (2s)november 

 

Samma mönster återupprepas igen. Från ett mer avancerat resonemang till att Ebba endast 

behöver svara med ett ord vilket hon också gör.  
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I ett tidigare stycke med samma elev återupprepas ännu en gång samma mönster med flerledade 

frågor.  Läraren inleder på svenska med att berätta om de första bosättarna i USA för att senare gå 

över till engelska. 
 
Exempel 14 
 
Utdrag från lektion 3 L= Lärare E= Elev Tomas 

 

 

L: invandrare som kom till amerika(.) when they got their  

first harvest they want to celebrate the harvest(.) 

WHAT is harvest then? it is something then that have 

got to do with food(.) can you?  

 

(tittar på Tomas) 

 
 

T:  isnt that like(.) when you grow wheat and then 

you <harvest> it all like (2s) 

 

L:  Yes? 
 

T:  its(1s) 

 

L:  what can you do with the harvest(.) >example< 
 

(tittar på Tomas) 

 

T:  (ehhm) (h.)bread?  

 

L:  bread >förstår ni att det är skörd< 

 

   (fåtal elever)ja 

 

Läraren inleder denna sekvens med en flerledad fråga. Först ”what is harvest then?” som sedan följs 

upp direkt med ”it is something then that have got to do with food”. Detta yttrande är formulerat mer som 

ett påstående än en fråga eftersom läraren säger ”it is” istället för ”is it”. Läraren lägger sedan till 

”can you?” och nickar och tittar mot eleven Tomas. Tomas verkar ha en uppfattning om vad 

”harvest” handlar om men kan inte riktig formulera sig. Vid den tystnad som uppstår när Tomas får 

slut på ord självnominerar läraren sig och säger ”yes?” med en tydlig frågeintonation. Tomas 

försöker igen genom att påbörja ett nytt yttrande ”its”. Läraren nominerar återigen sig själv och 

ändrar frågan ”what can you do with the harvest (.) >example<”. Tomas svarar ”bread” vilket läraren 

bekräftar genom att återupprepa samma ord. Sedan inflikar läraren en snabb replik ”förstår ni att det 

är skörd”. Läraren har här brutit ned frågan genom att ge ledtrådar om att det handlar om mat. 
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Elevens tvekan får läraren att ställa en mer innehållsspecifik fråga där svaret är endast ett ord 

såsom bread. Innan läraren går vidare kontrollerar läraren att de har förstått den svenska 

översättningen på ordet harvest. Dock var en enkel översättning av ordet förmodligen inte det som 

läraren ville ha eftersom frågan ställs på ett sätt till Tomas där han får resonera på engelska kring 

betydelsen.  
 

7.8 Elevernas frågor 

Eleverna ställde totalt sju frågor i det transkriberade materialet. Dessa frågor kom från eleverna på 

eget initiativ alltid till följd av lärarens instruktioner. Alla frågor rörde praktiska frågor som vilken 

sida en text var på eller var man ska läsa. Fem av dessa frågor var på engelska resten var på svenska 

eller i blandad form. 

  

 

 

Exempel 15 

 

Utdrag från lektion 1 E= Elev Elin 

 

E: I don understan- men må:ste man kunna 

skriva dom och säga dom? 

 

Elin ställer här en typisk fråga angående ifall man måste lära sig några nedskrivna ord utantill. 
 

 

7.9 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar materialet att wh-frågor / X-frågor var betydligt mer förekommande än 

yes /no-frågor. Särskilt förekommande var wh-frågan där läraren bad en elev att förklara något av 

lektionens innehåll som förekom i 35 fall av totalt 54 frågor från lärarens sida. Läraren använde 

frågorna i huvudsak som ett sätt att kontrollera elevernas kunskaper och ställde således frågor som 

läraren redan visste svaret på. Detta blev extra tydligt när läraren använde sig av flerledade frågor 

för att guida eleverna till rätt svar. Det svar som läraren tycktes vara ute efter var ett kort svar med 

ett tydligt avslut där läraren kunde fortsätta ställa frågor om ett nytt ämne. De sju frågor som 

eleverna ställde var uteslutande av praktisk karaktär. 
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8 Resultat – kvantiativ analys 

I detta avsnitt redovisas fördelningen av yttrandena i det transkriberade materialet. Detta för att få 

en uppfattning hur den muntliga interaktionen var fördelad mellan de olika deltagarna i 

observationen. Vidare kommer kapitlet även att ta upp hur elevernas respons var fördelad efter 

vilken frågetyp som läraren använde. 

8.1 Fördelning av frågor i det publika talutrymmet 

Av totalt 33 minuter och 20 sekunder av det inspelade materialet som utgjordes av 

helklassundervisning ställde läraren frågor till eleverna 54 gånger. Om man ser till det 

transkriberade materialet var fördelningen som följande sett i antal ord: 
 

Fördelning av det talade ordet i det transkriberade materialet. 
 

 
 

Detta är inget exakt mått, utan ska ge en fingervisning av hur fördelningen såg ut i de undersökta 

helklasstillfällena. Läraren är väldigt verbal och pratar mycket och fort och kommer således upp i 

betydligt fler ord än sina elever. Som illustration är detta dock talande. Läraren talade sammanlagt 

87,5%  av den totala mängden yttranden som sades i helklassundervisningen. Den största delen av 

detta, 62,7%, var instruktioner, föreläsningar och kommentarer till elevers respons. Frågorna 

utgjorde 24,8% av den totalta mängden yttranden i klassrummet. Den respons frågorna fick var i 

ord sett liten jämfört med frågornas längd, 7,1 % av totala mängden yttranden. Utav lärarens 

yttranden i helklassundervisningen var alltså 28,3 % frågor. En liten del av orden gick även till 

elevernas egna frågor och övrigt elevtal i klassrummet.  
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8.2 Elevernas respons på lärarens frågor 

 

För att uppskatta responsens längd beroende på olika typer av frågor gjordes ett enkelt schema. 

Frågornas respons kunde antingen vara ett ord, en mening, flera meningar eller ingen respons. 

Överlag var elevernas svar korta, som man kan se på ordräkningen ovan utgjordes endast 7,1 % av 

antal ord i det transkriberade materialet av elevernas svar. 
 

 

Elevernas 
respons 

Ingen 
respons 

Ett ord En mening Flera 
meningar 

X-fråga/wh-
fråga 

0 18 19 2 

Nexusfråga/
yes/no-
question 

2 8 3 0 

Övriga 
frågor 

0 2 0 0 

 

De frågor som betecknades som X-frågor/wh-frågor var de frågor som dominerade i materialet. 

Svaret som dessa frågor gav var vanligtvis antingen ett ord eller en mening. Dessa typer av frågor 

var också de enda som gav en respons som bestod av ett längre resonemang. Svaren var 

förhållandevis korta, även frågor som besvarades med en mening var ofta en kort respons då de i 

regel bestod av endast ett par ord. Nexusfrågor/yes/no-frågor gav inte överraskande korta svar 

eftersom svaret ofta bestod av ett ja eller nej. Totalt sett var det 28 av 54 svar som bara bestod av 

ett ord. 
 

 

8.3 Sammanfattning 

I det material som undersöktes dominerade läraren det totala antalet yttranden med 87,5 % av det 

transkriberade materialet. Denna höga siffra är dock inte anmärkningsvärd eftersom läraren gav 

mycket instruktioner och frågor till eleverna i förhållande till deras respons. Elevernas respons var 

överlag mycket kort oavsett vilken frågetyp som användes. I mer än hälften av fallen var elevernas 

respons endast ett ord. Det ska dock noteras att de två fall där eleverna svarade något mer utförligt 

så var det svar på en wh-fråga. 
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9 Diskussion  

I min undersökning av fem engelsklektioner visade det sig att läraren aktivt utnyttjar frågor som ett 

sätt att kommunicera med klassen. Läraren och elever är front stage det vill säga att de är i ett publikt 

samtalsutrymme. I detta publika samtalsutrymme kunde man konstatera genom en enkel 

ordräkning att cirka 24 % av den totala mängden yttranden som uttalades under dessa moment 

utgjordes av frågor från läraren. Resten av lärarens muntliga kommunikation bestod av praktiska 

instruktioner och tillsägelser och elevernas respons. Även om detta sätt att mäta har sina 

begränsningar visar det ändå att frågor är ett markant inslag i lärarens muntliga aktiviteter. När 

läraren kommunicerar med elever front stage sker det ofta genom frågor. Av lärarens yttranden var 

28,3 % frågor. En större studie som gjordes på förskollärare i USA visade att 18 % av lärarnas 

yttranden utgjordes av frågor (Lee 2012 s. 865). I denna studie var det något mer. Denna skillnad 

kan bero på skillnader i ålder på eleverna och på den individuella läraren. Vad som är klart är dock 

att för läraren i denna studie var frågor ett naturligt sätt att föra lektionen framåt i den muntliga 

delen av lektionen. Sett genom Goffmans metafor för front stage, back stage var det tydligt att läraren 

förväntades använda frågor som ett sätt att kommunicera med eleverna i det publika talutrymmet. 

Lika tydligt var det för eleverna att svara på dessa. Frågorna berörde nästan aldrig elevernas egna 

liv utan var helt och hållet knutna till det läromedel och det tema som var aktuellt för lektionen. 

Läraren pratade totalt 87,5 % av det undersökta materialet. Att läraren talar mer än sina elever är i 

sig inte anmärkningsvärt eftersom läraren behärskar språket som undervisningen sker på. Att 

läraren pratar mycket kan även tänkas vara gynnsamt för elevernas språkutveckling eftersom de då 

får stor exponering av målspråket. I en stor undersökning av matematikundervisningen i olika 

länder mättes även där lärarnas muntliga aktiviteter i klassrummet. Där mättes lärarens aktiviteter 

mellan 76-90 % beroende på vilket land man undersökte (Kawanaka 1999 s. 291). Lärarens 

muntliga aktivitet ligger alltså i linje med vad som uppmätts i andra länder och ska inte uppfattas 

som någon extraordinär siffra.  

Läraren använde sig av många olika typer av frågor. Den huvudsakliga indelningen bestod av x-

frågor/wh-frågor och nexusfrågor/ yes/ no-frågor.  X-frågor/wh-frågor var den dominerande 

formen av frågekonstruktion. Särskilt framträdande var x-frågan/wh-frågan där läraren bad elever 

att svara på en specifik fråga för att få en viss information. När man tittade på längre sekvenser 

med lärar-elev interaktion såg man att de konversationer som försiggick ledde till att i slutändan 

blev elevresponsen ett ord eller en kort mening. Läraren tycktes arbeta mot detta koncisa svar för 

att kunna gå vidare. I vissa fall använde läraren flerledade frågor där läraren i ett enda frågeyttrande 

kunde guida eleverna till den önskade responsen. Denna koncisa respons var vanligtvis redan känt 

av läraren eftersom frågorna ställdes utifrån det läromedel som klassen arbetade med. Dessa så 

kallade pseudofrågor har som en naturlig konsekvens att svaren blir mycket korta. Detta resultat 

stämmer med andra studier gjorda på pesudofrågor (Brock 1986). Den wh-fråga som skulle kräva 
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ett mer utförligt svar skulle var frågor som börjar med why. En why-fråga blir ofta genom sin 

konstruktion en referential question eftersom frågan varför inte har på förhand givet svar.  Detta 

frågeord var dock underrepresenterad med åtta fall i det undersökta materialet jämfört med 

exempelvis what som förekom 36 gånger. Frågor med why gjordes även i flera om till enklare 

yes/no-frågor. Eleverna egna frågor till läraren var väldigr få och uteslutande av praktisk natur.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de inspelade lektionerna innehöll väldigt lite muntlig 

kommunikation från elevernas sida. Men det kanske inte heller var lärarens intention att skapa 

lektioner där eleverna fick maximal chans att uttrycka sig på engelska. Som ovan nämnt är inte 

helklassundervisning den bäst anpassade situationen för sådana aktiviteter. Ämnet engelska består 

av många olika färdigheter som lyssna, läsa och skriva. Lärarens frågor fungerade kontrollerande i 

klassrummet men det ska påpekas att eleverna också överlag kunde svara på lärarens frågor om än 

kortfattat. Den stora spridningen som läraren använde i sin talarnominering fungerade även som 

en garant för att få elever slapp undan i förhöret av de texter som eleverna skulle ha läst. Sett ur 

denna kontext var lektionen synnerligen effektiv i sin kontroll av elevernas läsuppfattningsförmåga. 
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10 Konklusion 

I materialet från de besökta lektionerna framgick det att i det publika samtalsutrymmet pratade 

läraren i mer än 80 % av den totala mängden ord i det undersökta materialet. Detta lämnade lite 

utrymme för eleverna att yttra sig, särskilt om man tänker att klassen består av 19 elever. Var och 

en av dessa elever får då endast ett fåtal tillfällen, ofta inget alls, där de kan använda sig av sin 

engelska. Den form av helklassundervisning som denna studie är fokuserad på är inte en 

arbetsform där muntliga aktiviteter bäst kommer till sin rätt. Läraren använde sig i relation till den 

totala mängden ord en stor del åt frågor. Frågor var för läraren ett naturligt sätt att sköta 

interaktionen med eleverna på. Om man delar upp frågetyperna efter dess grundläggande formella 

egenskaper så ser man att kategorin X-frågor / wh-frågor var den dominerande typen. Det var 

frågor som till sin natur försökte utröna specifik information från den som blev utfrågad. Frågorna 

var ofta så kallade pseudofrågor, det vill säga frågor som läraren redan på förhand visste svaret på. 

Resultatet av detta var att svaren blev korta. I detta fall fungerade lärarens interaktion med gruppen 

främst som en kontroll av elevernas kunskaper.  Den respons som eleverna gav framstod som 

särskilt kort i relation till de ofta mycket långa frågor som läraren använde sig av. En del av lärarens 

frågor var så kallade flerledade frågor, det vill säga frågor som innehöll mer än en 

turkonstruktionsenhet. Dessa frågor fungerade för läraren som ett sätt att ”ringa in” ett visst 

frågeområde med hjälp av en rad olika men närbesläktade frågor.  Frågorna var som en helhet ofta 

mycket långa men när de avslutades med en enkel pseudofråga var det lätt för eleven att svara med 

endast ett ord eller en kort mening. Ofta var frågorna kognitivt enkla då de oftast endast krävde att 

eleverna återgav fakta eller ord som de hämtat från det läromedel som de arbetade med. Här 

framstod det extra tydligt att läraren använde sig av den talade delen av lektionen som en kontroll 

av eleverna.  Elevernas egen interaktion under de undersökta lektionerna var begränsade till 

praktiska frågor kring lektionen som vilken sida man skulle ta fram och vilka glosor man behövde 

kunna. Sättet som läraren delade ut talet i klassrummet visar också på att läraren var intresserad av 

att utvärdera och kontrollera elevernas kunskaper. Läraren har i klassrummet förtur att välja nästa 

talare. Ofta valde läraren att “bolla runt” en fråga bland så många elever som möjligt istället för att 

ställa följdfrågor och få elever att utveckla sina svar. Det ska anmärkas att denna undersökning 

gällde slumpvis valda lektioner. Det är inte fastställt att lärarens mål med sina frågor var att få så 

lång och utförlig respons som möjligt. Klassen arbetade även muntligt i andra arbetsmoment än de 

som blev observerade i denna studie. 

I de lektioner som observerades var all undervisning knuten till läromedlen på något sätt. Detta 

är i sig inte särskilt märkligt. Att använda sig av läroböcker är ofta det enklaste och mest rationella 

sättet att ta sig an undervisningen. Dock visade det sig att den muntliga helklasskommunikationen 

inte berörde elevernas egen föreställningsvärld i högre utsträckning. Den muntliga aktiviteten hos 

eleverna i de undersökta momenten blev på det stora hela låg. 
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För en pedagog finns det en hel del att lära av denna studie Det är klart att sättet man ställer 

frågor till eleverna är avgörande för vilken respons man får. Frågor utifrån läromedlet som går att 

besvara med en kort respons får oftast en kort respons. Läraren kan tänka på att använda sig av 

mer öppna frågor och frågor som är autentiska det vill säga att de berör elevens liv på något sätt. 

Att följa upp med en varför-fråga kan även vara ett sätt att främja användandet av språket. Det 

hela är dock en ständig balansgång eftersom det talade språket måste ligga inom ramarna för vad 

eleven klarar av. 

Det finns många sätt som denna studie kan vidareutvecklas på. Dels kan man med hjälp 

förbättrad teknik kunna spela in större delar av lektionerna än vad jag lyckats åstadkomma i denna 

uppsats. Då skulle man titta närmare på interaktionen mellan elev – lärare i ett mer informellt 

sammanhang än vad som undersöks här. 
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Bilaga 1 

 

Hej! 
 

Jag heter Erik Anfält och är lärarstudent på Uppsala universitet. Jag har tidigare varit i kontakt 
med er angående den pilotstudie som jag genomförde tidigare i höst i xxxx klass. Nu är det dags 
igen för en mer omfattande studie som kommer att resultera i mitt examensarbete. 
 

Jag intresserar mig för den talade engelskans roll inom engelskundervisningen. Min undersökning 

kommer att granska i detalj hur läraren genom sin egen kommunikation och sitt kroppsspråk gör 
det möjligt för eleverna att uttrycka sig muntligt. 
 

För att på effektivast möjliga sätt undersöka detta kommer jag använda mig av videoinspelning för 
att dokumentera engelsklektionerna under en veckas tid. Det inspelade materialet kommer endast 
att hanteras av mig. Valda delar av det inspelade materialet kommer att transkriberas och alla namn 
kommer att tas bort i transkriptionen. På så sätt kommer eleverna inte kunna identifieras av 

utomstående. När uppsatsen är färdig kommer videofilerna att raderas. 
 

För att kunna genomföra denna studie behöver jag naturligtvis godkännande från er föräldrar. Om 
ni har funderingar om studien och hur den kommer att gå till så får ni gärna kontakta mig på 
xxxxxxxx@gmail.com 

 

Om ni absolut inte vill att era barn ska vara med så kan det lösas genom exempelvis kamerans 
placering i klassrummet så att de inte förekommer på bild. 
 

Jag godkänner att mitt barn är med i denna studie 

 

Jag godkänner inte att mitt barn är med i denna studie 
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Bilaga 2 

Transkriptionsnyckel baserad på Linell (1994) 

 

______       

    överlappande tal 

 

(.)       

    mikropaus 

 

(2s)       

    längre paus angivet i tid 

 

?    frågeintonation, stigande  

     

 

-    avbrott   

    

 

--?    Lucklämnande, frågeintonation 

      

 

((ehh))    icke verbala aspekter  

    

 

>it stands<    högre tempo än omgivande del 

      

 

<roasted>    lägre tempo än omgivande del 

     

 

kursiv    betoning 

 

 

ab:out    förlängt ljud 

 

DOING    tal med högre volym än omgivande tal 


