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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att studera hur muntlig interaktion i spanska formas under åtta lektioner. 

Den övergripande frågan är vad som kännetecknar interaktionen i klassrummet mellan lärare 

och elever samt mellan elev och elev med avseende på lektionens faser, IRE (initiering, 

respons, evaluering) samt frågetyper (öppna eller slutna frågor). Dessutom undersöks vilket 

språk som används i de sammanhangen, svenska eller spanska. Jag har med en 

etnografiskinspirerad ansats undersökt muntlig interaktion genom att använda mig av 

interaktion som teoretisk utgångspunkt för studien. Undersökningen genomfördes under 

spansklektioner som jag närvarade vid under läsåret 2011-2012. Fältanteckningar utifrån 

observationerna i klassrummen analyserades med hjälp av analysverktyg för att se vilka 

interaktionsmönster som framträder under lektionerna. Resultatet visade att interaktionen 

kännetecknas av lärarstyrda samtal där läraren ställer frågor och eleverna svarar, att frågorna 

som ställs följer interaktionsmönstret initiering, respons, evaluering (IRE) och att det är de 

slutna frågorna som dominerar interaktionen i klassrummet. Eleverna svarar med korta svar, 

ibland på spanska och ibland på svenska.  
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1 Inledning 

Under de år som jag har arbetat som lärare i spanska har jag själv erfarenhet av att det 

svåraste att arbeta med i undervisningen är den muntliga kommunikationen, själva 

interaktionen på det främmande språket. Det är ofta svårt att få eleverna att prata och 

kommunicera dels med mig som lärare och dels med varandra på målspråket (det främmande 

språket). Snarare blir undervisningen sådan att svenska används som arbetsspråk och det 

språk som tycks förekomma mest under lektionerna är svenska när det egentligen borde vara 

helt tvärtom. Det här går helt emot de styrdokument som vi lärare har att följa där det 

exempelvis i syftesbeskrivningen i den nuvarande kursplanen för moderna språk i 

gymnasieskolan står att eleverna ska ”ges möjlighet att utveckla språklig säkerhet samt 

förmåga att uttrycka sig med variation och komplexitet” (Skolverket 2011, s 1). Det står även 

att undervisningen ska bedrivas på målspråket ”i allt väsentligt” samt att ”(E)leverna ska få 

interagera i tal och skrift samt producera talat språk och olika texter, på egen hand och 

tillsammans med andra, och med stöd av olika hjälpmedel och medier” (ibid, s 1).   

För att undersöka hur interaktion formas i klassrummet och för att kunna studera muntlig 

interaktion inom ramen för undervisning i moderna språk har jag valt att genomföra en 

empirisk studie med inspiration av etnografi under ett antal spansklektioner på gymnasiet. I 

undersökningen observerade jag och förde noggranna fältanteckningar över det som sades av 

både lärare och elever och överförde därefter allt material på dator innan jag utförde min 

analys. Jag använde interaktion som teoretisk utgångspunkt för analysen och analyserade 

transkriptionerna genom att söka interaktionsmönster som framträdde mellan lärare och elev 

samt elev och elev med hjälp av olika analysverktyg. Jag undersökte även vilket språk som 

användes i interaktionen. 

I kursplanerna för moderna språk i gymnasieskolan har den muntliga kommunikationen fått 

allt större betydelse under de senaste decennierna. Ulrika Tornberg (2000, 2004) påpekar att 

en anledning till det här kan vara den internationalisering som har blivit allt större och 

betydelsefull. När jag har kommit i kontakt med andra språklärare samt läst litteratur inom 

området för interaktion (Malmberg 2001, Tornberg 2009) har jag fått intrycket av att eleverna 

inte använder målspråket i tillräckligt stor utsträckning. Samtidigt har jag kommit i kontakt 

med lärare som jag uppfattar har lyckats väl med arbetet med interaktion. Att studera muntlig 

interaktion närmare var därför enligt min uppfattning mycket intressant. 
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Skolinspektionen uppmärksammade bristen på muntlig kommunikation på målspråket i sin 

rapport från 2010 (Skolinspektionen 2010, s 6) när de gjorde en omfattande undersökning på 

fyrtio högstadieskolor runtom i landet. Ett huvudresultat var att mycket mer interaktion skulle 

kunna ske på målspråket än vad som faktiskt skedde. En av undersökningens frågeställningar 

var att undersöka hur den kommunikativa förmågan prioriterades i undervisningen. 

Skolinspektionen granskade lärarnas användning av målspråket under lektionerna samt i 

vilken grad eleverna hade möjligheter att tala och lyssna på målspråket. Resultatet visade att 

ambitionen fanns bland lärarna att öva muntlig kommunikation (ibid, s 18), men visade också 

att lärarna talade och förklarade mycket mer på svenska än på målspråken och att de 

möjligheter som gavs till eleverna att öva tal oftast var i dialogform eleverna sinsemellan men 

att verkliga dialoger sällan förekom (ibid, s 19). Ett av skälen till att Skolinspektionen 

genomförde undersökningen var de krav som ställs på nationell och europeisk nivå om att 

språkkunskaperna bland elever ska öka samtidigt som en relativt stor mängd elever avbryter 

sina språkstudier (ibid, s 7-8). Eftersom studierna av moderna språk (spanska, tyska, franska) 

i grundskolan är grunden för de vidare studierna på gymnasiet, där den här undersökningen 

ägde rum, finner jag rapporten extra intressant. 

 

På gymnasiet är språkstudierna i moderna språk indelade i nivåer, så kallade steg som består 

av sju olika kurser som bygger på varandra. De undervisningssammanhang som är föremål för 

den här studien utformas inom ramen för steg 1 som är nybörjarnivå, steg 3 som är 

fortsättningsnivå för de elever som redan har läst spanska i grundskolan samt steg 5 som är 

den högsta nivå som man kunde läsa på de undersökta gymnasieskolorna. Vidare vill jag 

nämna att elever har kunnat läsa spanska i grundskolan sedan Lpo 94 infördes 1994 (ibid, s 

8). 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur muntlig interaktion formas under åtta lektioner i 

ämnet spanska. 

Studiens övergripande fråga är: 

Vad kännetecknar interaktionen i klassrummet mellan lärare och elever samt mellan elev och 

elev med avseende på 
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- Lektionens faser 

- Initiering, respons, evaluering (IRE) 

- Frågetyper 

Vilket språk, svenska eller spanska, används i dessa olika sammanhang? 
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2 Tidigare forskning 

För att hitta tidigare forskning om interaktion gjorde jag flera sökningar på internet, i Libris 

och i DiVA. Jag använde mig av sökord som interaktion, språk, målspråk, 

andraspråksinlärning och spanska. Därefter delade jag in de träffarna jag fått i form av 

avhandlingar, artiklar, rapporter och böcker som jag ansåg vara passande för studien. Någon 

aktuell svensk forskning om muntlig interaktion på spanska har jag inte hittat annat än i en 

avhandling som är på spanska. I det här kapitlet redogör jag för den forskning som har störst 

relevans i samband med undersökningen och jag valt att börja med att presentera begreppet 

interaktion och vad det innebär. Därefter följer en kort redogörelse för hur interaktion kan 

studeras följt av forskning relaterad till det tillvägagångssätt som jag har valt att använda mig 

av i den här uppsatsen för att bearbeta mitt material, nämligen forskning om faser, 

frågemönster under lektioner och frågetyper. 

 

2.1 Begreppet interaktion 

Olga Dysthe (1996, s 58) förklarar interaktion som ett samspel som sker mellan elever och 

mellan elever och lärare. Enligt henne är interaktion och dialog samma sak med tanke på att 

det är ett verbalt samspel mellan människor. Dysthe påpekar dock att en lärarledd form av 

undervisning innebär att det mestadels är läraren som talar vilket då leder till en monolog 

snarare än en dialog (ibid, s 9) och eleverna som borde vara de som använder språket mest för 

att öva sin muntliga förmåga kanske inte får tillräckligt stort utrymme för det under 

lektionerna. 

Ulrika Tornberg beskriver också interaktion som det som händer mellan människorna i 

undervisningssituationen (2009, s 95) och även hon tar upp det faktum att den 

lärardominerade undervisningen medför att elevens roll blir att svara på frågor delvis för att 

läraren ska kunna ha kontroll över samtalssituationen (2009, s 183). Hon påpekar liksom 

Dysthe vikten av att man som lärare måste försöka delvis lämna över mer kontroll till 

eleverna så att de får fler chanser och tillfällen att interagera med varandra för att kunna 

utvecklas mer i sitt språk eftersom kunskap enligt Tornberg ”konstrueras av människor i ett 

socialt samspel innan den blir individens egen kunskap” (2009, s 183). Den skapas 

tillsammans med andra innan det blir elevens egen. Tornberg har skrivit flertalet texter om 

språkundervisning och interaktion (2000, 2004, 2006, 2007, 2009). Eftersom eleverna i 

moderna språk sällan kommer i kontakt med språket annat än under de fåtal lektioner som de 
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har till förfogande är det mycket viktigt att de i allra största grad utsätts för målspråket under 

dessa få lektioner. Det här kan jämföras med engelska som finns runt omkring eleverna i en 

mycket större utsträckning. Språkundervisningen bör därför inrikta sig på att använda 

målspråket som arbetsspråk skriver Tornberg (2009, s 185) och det kan man uppnå genom att 

låta eleverna bli mycket aktiva muntligt och genom att arbeta med muntlig kommunikation 

och ha en långsiktig handlingsplan. Om man lyckas med att integrera det främmande språket 

som arbetsspråk under lektionerna har man åstadkommit att länka klassrumssituationen och 

den verkliga tillvaron utanför klassrummet, menar Tornberg. 

 

2.2 Studier av interaktion i klassrummet 

Genom att studera interaktion i ett klassrum kan man enligt Ann-Carita Evaldsson med flera 

(2000, s 9-10) studera pedagogisk verksamhet inifrån. Författarna anser även de att 

människors kunskap skapas och upprätthålls genom interaktion där människors sociala 

handlingar måste förhålla sig till andras handlingar (ibid, s 15). Enligt dem finns det två 

inriktningar av interaktionsforskning, en naturvetenskaplig och en som är 

humanistisk/samhällsvetenskapligt orienterad.  

Att ha ett interaktionistiskt perspektiv som teori för forskning i moderna språk är något som 

bland andra Joakim Stoltz (2009, s 145-146) och Ann-Kari Sundberg (2009, s 113) skriver 

om. Stoltz menar också att språkutvecklingen betraktas som någonting som sker i samspel 

med andra och inte som en individuell aktivitet. Interaktionen är med andra ord grunden till 

språkutvecklingen. Han hävdar också att det inom språkinlärningsforskningen har skett en 

förskjutning från en koncentration kring hur individen lär sig till att fokus ligger på 

språkelever lär sig ett språk genom att interagera med varandra (2006, s 228). Både Stoltz och 

Sundberg forskar om muntlig interaktion på målspråket. Stoltz granskar turtagning och 

kodväxling mellan franska och svenska i sin avhandling och finner att de båda språken 

blandas mycket i undervisningen. Sundberg fokuserar på hur begreppet kultur kommer fram i 

interaktionen på franska. Stoltz skriver dock i en artikel (2005) om en del av sin forskning där 

han har undersökt hur lärare och elever tränar muntlig kommunikation i franska på 

gymnasienivå. Han vill se om de använder sig av möjligheten att tala och om talet är 

egenproducerat eller reproducerat, det vill säga om eleverna själva producerar det som sägs 

eller om de bara återger vad läraren eller läromedlet har sagt. Det förstnämnda kan beskrivas 

som spontant tal som de inte har kunnat förbereda och kan vara av sådan karaktär att de 
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uttrycker åsikter eller tankar. Hans slutsats är att ju mer egenproduktion eleverna tillåts 

åstadkomma desto bättre blir resultatet och ju mer läraren använder målspråket desto mer 

försöker eleverna uttrycka sig på franska (2011, s 5). Samtidigt påpekar Stoltz att det ibland 

förekommer att förutsättningarna för egenproduktionen finns men att eleverna inte alltid 

utnyttjar dem.  

Även Sundberg (2006) undersöker det franska språket men med mer inriktning på hur fransk 

kultur studeras i undervisningen och hur de bilderna skapas. Sundberg är därmed mer inriktad 

på ett kulturellt plan. Hon tar även upp en struktur som tycks vara typisk för språkinlärning i 

klassrumsmiljö som jag återkommer till senare i uppsatsen och som beskriver ett mönster för 

frågor som läraren ställer till eleverna, se 3.5.2. Den centrala frågan gäller hur lärande uppstår 

i socialt samspel med andra, det vill säga i interaktion där elevernas, lärarnas och läromedlens 

röster blir hörda. Sundberg (2009) menar att interaktionen är själva grunden för lärandet och i 

sin avhandling har hon observerat hur arbetet med text och grammatik försiggår i 

franskklasser på gymnasienivå. 

Ytterligare svensk forskning om interaktion är exempelvis Ulla Håkansson (2000) som har 

undersökt interaktionen mellan elever som studerar olika moderna språk. Hon har även tittat 

på hur interaktionen sker mellan elever och en infödd talare. Hennes slutsatser är att 

pararbeten oftast är till stor nytta för eleverna när det gäller den muntliga kommunikationen 

och hon har även undersökt i vilka situationer interaktionen förekommer. Om interaktion med 

en infödd talare hävdar Håkansson att det ger en ”förlösande effekt” eftersom eleverna känner 

att de interagerar på riktigt och att en infödd talare intresserar sig för innehållet snarare än att 

korrigera språket (ibid, s 213). STRIMS-rapporten (Malmberg m fl, 2000) undersöker muntlig 

interaktion på spanska till viss del. 

 

2.3 Faser, frågemönster och frågor 

Lektioner består av olika delar eller faser, något som forskaren Sangeeta Bagga-Gupta (2001) 

har studerat när hon har granskat interaktionella mönster under olika faser av lektionerna för 

döva elever på gymnasienivå. Enligt Bagga-Gupta är dessa tydliga under det som hon kallar 

blandade lektioner. Faserna kallas inledningsfas, förklaringsfas, arbetsfas och avslutningsfas. 

Längre fram i uppsatsen i metodkapitlet under 3.5.1 redogör jag för innebörden av dessa.  
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Forskarna Patsy M. Lightbown och Nina Spada (2006) skriver i sin bok How Languages are 

Learned om andraspråksinlärning och hur den som observerar interaktion i ett klassrum bland 

annat kan se om pedagogiken är lärar- eller elevcentrerad och på vilken typ av frågor som 

läraren ställer till eleverna. De tar upp två fenomen som kan studeras under interaktion och 

det ena är ett mönster som lärarna använder sig av i sin undervisning. Detta mönster innebär 

att läraren ställer en fråga, får respons och värderar/evaluerar sedan det som eleven har sagt, 

exempelvis genom att bekräfta genom vidare konversation eller genom att korrigera eleven 

(2006, s 112). Detta mönster kallas IRE och står för initiering, respons, evaluering eller 

feedback. Mönstret är enligt Lightbown och Spada typiskt för det som de kallar är en 

strukturbaserad miljö där eleverna möter språket nästan uteslutande i klassrumsmiljön. Man 

skulle kunna hävda att den miljön är typisk för det svenska språkklassrummet där bland annat 

lektionstiden är begränsad till ett fåtal timmar per vecka, eleverna lär sig en bit i taget i 

stigande svårighetsgrad och där läraren ofta använder modersmålet i stället för målspråket när 

hon/han ska förklara för eleverna.  

Författarna tar även upp typen av frågor som ställs under lektionerna och skiljer på genuine 

questions, autentiska frågor, som läraren inte vet svaret på i förväg och display questions, 

slutna frågor även kallade kontrollfrågor, som lärarna redan vet svaret på (Lightbown & 

Spada 2006, s 115-116). Enligt författarna har typen av frågor som ställs mycket att göra med 

vilken typ av inlärningsmiljö som lärarna arbetar i. Interaktion med många öppna frågor är 

typiskt i en kommunikativ miljö medan många slutna frågor är karaktäristiska för det som de 

kallar en strukturbaserad miljö. Lightbown och Spada hävdar att frågor är fundamentala för 

att få eleverna aktiva i interaktionen och för att man ska kunna bedöma hur mycket eleverna 

kan (ibid, s 130). Öppna frågor leder till mer komplexa svar från elevernas sida till skillnad 

från slutna frågor som oftast får korta svar. Men slutna frågor kan även leda till att eleven med 

hjälp av de slutna frågorna får hjälp av läraren att komma fram till rätt svar genom att bygga 

upp egna frågor på målspråket eller att fokusera på exempelvis ett visst ord, så kallad 

scaffolding (ibid, s 131).  

Klassrumsforskning som fenomen är ett stort forskningsfält menar Ann-Carita Evaldsson, 

Sverker Lindblad, Fritjof Sahlström samt Kerstin Bergqvist och den har många olika ansatser 

och traditioner (2001, s 16-17). Att studera interaktion i ett klassrum ger forskaren en 

möjlighet att se verksamheten inifrån, något som anknyts till det sociokulturella perspektivet 

där människors kunskap skapas i en kulturell kontext (ibid, s 9-10). Själva lärandet är att 

aktivt delta i kulturella aktiviteter.  



 

8 

2.4 Den tidigare forskningens relevans för studien 

För att knyta an mitt eget forskningsarbete till den tidigare forskning som jag har presenterat i 

det här kapitlet avslutar jag med att redogöra kort för hur jag har använt mig av den i min 

studie.  

Jag har valt att liksom Stoltz (2009) och Sundberg (2009) använda mig av interaktion som 

teoretisk utgångspunkt för min analys eftersom jag i interaktionen ser möjligheter att på nära 

håll studera hur den muntliga interaktionen formas i klassrummet och se vilka 

interaktionsmönster som framträder. Med inspiration av Bagga-Gupta (2001) har jag 

uppmärksammat lektionens olika faser och använt dem för att beskriva de 

interaktionsmönster som framträder under lektionerna. Jag undersöker även huruvida 

frågemönstret formas utifrån frågemönstret IRE eller inte, det vill säga initiering, respons och 

evaluering. Jag har också valt att se vad som kännetecknar interaktionen med avseende på 

vilken typ av frågor som ställs, det vill säga om de är öppna eller slutna, samt om språket som 

används i interaktionen är svenska eller spanska. I nästa kapitel redogör jag för hur jag har 

använt mig av det här metodologiskt. 
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3 Metod 

I det här kapitlet presenterar jag inledningsvis hur jag gick tillväga i den empiriska studien. 

Jag redogör för de urval som jag har gjort och förtydligar detta genom att fokusera lärare, 

elevgrupper och de kurssammanhang (steg) som studien innefattar och de forskningsetiska 

principerna. Slutligen beskriver jag den transkriptionsmodell jag har använt och de analytiska 

verktyg (faser, IRE, frågetyper) som jag har använt i bearbetningen av det empiriska 

materialet.  

 

3.1 Tillvägagångssätt 

För att kunna studera hur muntlig interaktion formas i klassrummet valde jag att göra en 

empirisk studie via observationer i undervisningsmiljö under åtta spansklektioner. Enligt 

Martyn Denscombe (2004, s 236) krävs empiriska belägg för att man ska kunna bygga 

argument och kunna resonera kring ett resultat i en undersökning. Min metodansats är av 

etnografisk karaktär i form av en fältstudie då jag har observerat och samtidigt försökt se och 

urskilja det som finns bakom det som sägs och sker (Kullberg 2004, s 12). Undersökningen är 

kvalitativ på så sätt att den försöker att beskriva verkligheten genom nedtecknade 

beskrivningar, så kallade fältanteckningar (Fejes & Thornberg 2009, s 18-19). 

Fältanteckningarna gjorde jag utifrån mina observationer under två lärares lektioner i deras 

naturliga miljö, det vill säga klassrummet, och samlade in data i form av i stort sett allt som 

sades och som var för mig hörbart. Undersökningen sträckte sig från november 2011 och 

vidare in på tidig vårtermin 2012.  

Vid varje lektion satt jag med i klassrummet, oftast vid sidan eller längst bak. Båda lärare 

undervisade i samma klassrum under sina lektioner. Varje lektion pågick i ungefär en timma. 

Eleverna gick i årskurs ett och tre. Salarna såg ungefär likadana ut med en kateder och en 

whiteboard längst fram där läraren stod i början av lektionerna samt vid olika genomgångar. 

Placeringen av bänkarna var i bägge klassrummen enligt traditionell modell två och två eller 

tre i rader så att alla elever var riktade framåt mot tavlan. Det fanns några planscher med 

anknytning till Spanien eller Latinamerika på väggarna, en projektor, filmduk, dator samt cd-

spelare i båda klassrummen.  

Jag presenterade mig först, på spanska med efterföljande förklaring på svenska, och sa vid det 

första besökstillfället att jag skulle göra en undersökning för universitetet, men jag avslöjade 
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dock inte för eleverna vad det var som jag skulle undersöka. Skälet till att jag inte gjorde det 

var att vetskapen om vad jag undersökte skulle kunna påverka dem antingen att prata i mindre 

eller större utsträckning. Eleverna godkände min närvaro (se 3.3 om Forskningsetiska 

principer). Därefter satte jag mig ner och förde fältanteckningar för hand eftersom jag inte 

hade någon inspelningsapparat. Jag skrev i så stor utsträckning som möjligt ned allt som sades 

under lektionerna både av läraren och av eleverna i en skrivbok som jag sedan har 

transkriberat. Min förhoppning var att jag inte skulle påverka eleverna med min närvaro, men 

det kan jag självfallet ha gjort ändå. Denscombe (2009, s 102) skriver om hur etnografen bör 

sträva efter att inte störa situationen.  Eleverna tog ingen större notis om mig annat än att de 

vid några tillfällen ställde frågor till mig, ställda på svenska, om hur de skulle säga något på 

spanska. 

Fältanteckningarna skrev jag därefter ut på dator. Det material som jag fick fram läste jag 

därefter igenom flera gånger och gjorde min analys. I analysen försökte jag att se vilka 

interaktionsmönster som framträdde under lektionerna och vad som kännetecknade 

interaktionen mellan lärare och elev samt elev och elev samt vilket språk som användes, 

svenska eller spanska. Till min hjälp använde jag analysverktygen faser, IRE samt frågetyper 

som jag presenterat tidigare i uppsatsen och som förklaras mer ingående i det här kapitlet 

under rubriken 3.5.1, 3.5.2 och 3.5.3. För att tydliggöra materialet för mig själv inför min 

analys färgsatte jag materialet i olika färger genom att till exempel ge olika färger för frågor 

som var öppna eller slutna och att markera när eleverna ställde frågor på målspråket till 

lärarna. 

 

3.2 Urval 

Urvalet av plats för undersökningen bör den etnografiska forskaren överväga enligt Kullberg 

(2004, s 139) och menar att en känd plats kan innebära en begränsning. Hon skriver vidare att 

urvalet av plats ska vara sådan att informanterna söks upp i sin naturliga miljö. Urvalet av 

personer är relaterat till vad forskaren har för avsikt att undersöka. Jag hade befunnit mig på 

den ena platsen som är föremål för undersökningen tidigare men endast under en kortare 

period. Den andra platsen var helt okänd. Urvalet av personer tog sin utgångspunkt i att jag 

hade haft kontakt med den ena läraren tidigare men inte med den andra.  Anledningen till att 

jag valde att närvara på två olika lärares lektioner var att jag under ett inledande skede i 

studien övervägde möjligheten att urskilja likheter eller skillnader och för att få en något mer 
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objektiv bild av undervisning på gymnasienivå i stället för att bara närvara på en lärares 

lektioner. Jag kontaktade den lärare som jag kände till sedan tidigare och valde ut en annan 

gymnasieskola, undersökte vilka spansklärare som fanns och tog kontakt med en lärare där 

som accepterade min förfrågan. Båda lärarna tillfrågades via mejl om jag fick komma och 

genomföra min undersökning hos dem. 

 

3.2.1 Lärarna, elevgrupper och kurssammanhang (steg) 

Båda spansklärarna var erfarna och hade arbetat som lärare i spanska i cirka tio år. Jag 

förklarade för dem att jag ville vara med på några av deras lektioner för att studera muntlig 

interaktion och hur de arbetade med den. Dessvärre blev antalet lektioner som jag kunde vara 

med på inte så många som jag hade hoppats på, men jag tyckte ändå att jag fick en ganska bra 

bild över hur arbetet på lektionerna tycktes försiggå. Det fanns flera anledningar till att antalet 

undersökningstillfällen blev så pass begränsade. En anledning var att den ena läraren ansåg att 

det var opassligt att jag fortsatte med min undersökning eftersom hon skulle ha enskilda 

samtal med eleverna i en kurs samt att en kurs (steg 5) avslutades. Den andra lärarens 

lektioner begränsades av att det förekom provperioder där studier av interaktionen inte skulle 

vara fruktbar eftersom det rörde sig om skriftliga prov.  

De båda lärarna undervisar i flera olika kurssammanhang som benämns steg 1-5. Under den 

period som jag genomförde undersökningen undervisade de inte i alla nivåer på grund av 

schematekniska skäl eller att andra lärare bedrev undervisningen i exempelvis nivå 5. Valet av 

steg föll sig av att jag endast kunde undersöka de steg som inte sammanföll med mitt 

ordinarie arbete. Jag valde alltså att närvara på de lektioner som jag hade möjlighet att vara 

med på. Med den ena läraren blev det två lektioner för nybörjare i steg 1 och en lektion i steg 

3, det vill säga elever som redan har läst spanska i grundskolan under tre eller fyra år. Med 

den andra läraren blev det tre lektioner i steg 5 som är elever på ganska avancerad nivå och 

som är det sista steget som man kan läsa på bägge gymnasieskolorna, samt två lektioner på 

steg 3 som jag presenterade ovan. Antalet elever i varje grupp har varierat, men det har varit 

cirka 20 elever i varje grupp. Eleverna kom från olika klasser då de läste på olika program. 

Jag har valt att kalla lärarna för lärare 1 (L1) och lärare 2 (L2).  
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3.3 Forskningsetiska principer 

Undersökningen har skett enligt Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). Informationskravet är uppfyllt då 

information om undersökningen delgavs ansvariga lärare som i sin tur fick godkänt av sina 

rektorer angående min närvaro under lektionerna. Lärarna informerade även eleverna i 

grupperna om att jag skulle vara med på ett antal lektioner. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna i undersökningen har rätt att bestämma över sin medverkan. Eleverna tillfrågades 

av mig vid de första lektionstillfällena och godkände min närvaro. De informerades om att jag 

skulle genomföra en undersökning för universitetet. Då eleverna i undersökningen var över 15 

år krävdes inte vårdnadshavares tillåtelse. Konfidentialitetskravet är uppfyllt så till vida att 

uppgifter om lärare och elever inte avslöjas. Vare sig elever eller lärare nämns vid namn och 

lärarna för att deras identitet inte ska röjas (Denscombe 2004, s 218-219). Skolornas namn 

anges inte heller. Slutligen uppfylls nyttjandekravet då materialet som är insamlat endast 

används för forskningsändamål i den här uppsatsen. Mitt insamlingsmaterial kommer att 

förstöras efter det att uppsatsen är godkänd och klar enligt god etisk sed (www.codex.vr.se, 

Fejes & Thornberg 2009, s 227). 

 

3.4 Transkriptionsmetod 

Jag läste igenom materialet som jag hade skrivit ner och återgav det i datorskrift i den mån det 

var möjligt. När läraren har sagt något används förkortningen L1 eller L2. E står för att en och 

ibland flera elever har talat (ibland numrerat, t ex E1, E2). Jag har likt Anna Thyberg (2006, s 

69) valt att använda mig av följande beteckningar i transkriptionen när det har varit aktuellt: 

 

[  överlappande tal 

…  avbrutet tal som senare fortsätter 

( )  ohörbara yttranden 

(…) pauser 

(( )) forskarens kommentar 

Ibland har det varit svårt att identifiera vem som talar och då har jag valt att visa det genom 

att skriva frågetecken (?). 

 

 

http://www.codex.vr.se/
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3.5 Analytiska verktyg 

I det här avsnittet redogör jag för de analytiska verktyg som jag använde mig av i 

analysarbetet av det insamlade materialet, nämligen faser, IRE samt frågetyper. 

3.5.1 Faser  

För att kunna urskilja de interaktionsmönster som finns under lektionerna var ett verktyg för 

analysen att se vilka faser som finns under lektionerna, hur de är uppdelade och vilka 

möjligheter till interaktion som finns under dessa. Med hjälp av denna indelning skulle jag 

kunna vilka interaktionsmönster som tycktes förekomma under dem. Som tidigare nämnt i 

avsnittet om tidigare forskning har Sangeeta Bagga-Gupta (2001, s 129-134) i en 

undersökning analytiskt urskilt ur sitt empiriska material att dela in lektioner i faser. Hon 

kallar lektionerna för blandade lektioner eftersom de innehåller både lärarledda, individuella 

och gruppaktiviteter och hon delar in dem enligt följande: fas 1 är introduktion eller 

inledningsfas som jag kallar den i min uppsats och består enligt Bagga-Guptas beskrivning av 

personligt småprat eller presentation av lektionsinnehållet, fas 2 förklaringsfas under vilken 

läraren förklarar vad eleverna ska arbeta med, fas 3 arbetsfas vilket innebär individuellt eller 

grupparbete samt fas 4 avslutningsfas med avslutningsrutiner (ibid, s 129-130). I föreliggande 

studie undersöker jag vad som kännetecknar interaktionen mellan lärare och elev samt elev 

och elev med avseende på faserna. 

 

3.5.2 Initiering, respons, evaluering - IRE 

I klassrumsforskning om interaktion förekommer IRE som innebär att läraren initierar, det vill 

säga ställer en fråga eller säger ett påstående och får respons av eleven som i sin tur svarar på 

det som läraren har sagt. Därefter evaluerar läraren vad eleven har sagt, det vill säga ger 

feedback/follow-up (Lindblad & Sahlström 2000 s 19, Sundberg 2009, s 114) genom att 

korrigera, ge positiv kritik eller genom att inte kommentera utan bara fortsätta konversationen 

med ytterligare påstående eller frågor. Från och med nu använder jag enbart förkortningen 

IRE. Den här formen är typisk för så kallade plenarlektioner där läraren styr undervisningen, 

något som är vanligt inom undervisningen på alla nivåer och i många länder enligt ovan 

angivna författare. Patsy M. Lightbown och Nina Spada (2006, s 112) tar också upp IRE som 

de anser är typiskt i det som jag i föregående kapitel om tidigare forskning nämnde kallas en 
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strukturbaserad miljö. Jag undersöker vad som kännetecknar interaktionen i klassrummet 

mellan lärare och elever samt mellan elever med avseende på IRE.  

 

3.5.3 Frågetyper – slutna och öppna 

Det finns olika typer av frågor som läraren kan ställa för att påverka elevernas språkliga 

aktivitet. Exempel på sådana är display questions/slutna frågor – faktafrågor som läraren vet 

svaret på eller referential/genuine questions – autentiska/öppna frågor där svaret beror på den 

information, reaktion och värdering som eleven förmedlar (Lightbown & Spada 2006, s 116, 

Tornberg, 2009). Ulrika Tornberg påpekar vikten av att inte begränsa elevernas språkliga 

produktion med för många display questions eller frågor där läraren ger alternativ. Olga 

Dysthe (1996, s 58) talar om slutna respektive öppna frågor när hon redogör för det faktum att 

läraren är den som mest har ordet. Slutna frågor innebär att läraren ställer en fråga som 

hon/han redan har svaret på medan öppna frågor eller så kallade autentiska frågor är sådana 

där det inte finns ett givet svar. Eleven ges möjlighet att svara med egna tankar, tolkningar 

och att skapa en egen mening.  

 

I min studie har jag för att se vad som kännetecknar interaktionen med avseende på frågetyper 

undersökt vilken typ av frågor läraren och elever ställer, det vill säga om de är öppna eller 

slutna, hur de besvaras och vilket språk som används. I diskussionen tar jag upp om typen av 

frågor påverkar elevernas möjligheter att uttrycka sig på spanska och vilka orsaker som kan 

ligga till grund för valet av språk som de uttrycker sig på. 
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4 Resultat – muntlig interaktion i klassrummet 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur muntlig interaktion formas under åtta lektioner i 

ämnet spanska. Den övergripande frågan gäller vad som kännetecknar interaktionen i 

klassrummet med avseende på faser, IRE och frågetyper samt på vilket språk den muntliga 

interaktionen förekommer mellan lärare och elever samt elever och elever.   

Interaktionen lärare - elev dominerar under alla åtta undersökta lektioner och interaktionen är 

både på svenska och på spanska. Interaktionen på spanska består huvudsakligen av enstaka 

ord eller fåordiga meningar från elevernas sida. Både lärare 1 och lärare 2 talar både på 

spanska och på svenska. De försöker att interagera med eleverna under lektionens olika faser, 

men interaktionen framträder som mest intensiv när eleverna arbetar och minst i slutet av 

lektionerna. Oftast får valfri elev svara på lärarnas frågor. Ibland är frågorna riktade direkt till 

en elev. De öppna frågorna (se 3.5.3) besvarar eleverna sällan på spanska. Under de lektioner 

jag har observerat är det få tillfällen som eleverna tilltalar läraren på målspråket. Eleverna 

ställer många spontana frågor under de undersökta lektionerna men endast fem av dem alla är 

på spanska. Övriga är på svenska. När elever ställer frågor på spanska är de del av en muntlig 

övning och är inte spontana frågor.  

Interaktionen elev - elev förekommer inte under alla de undersökta lektionerna, men när den 

gör det är det när eleverna arbetar i par/mindre grupp. Ibland har läraren först introducerat hur 

eleverna ska gå tillväga genom att själv interagera på samma sätt med eleverna, det vill säga 

att först demonstrera en modell för hur eleverna ska kunna arbeta självständigt med 

interaktionen med varandra. Frågorna de ställer till varandra är slutna frågor, men öppna 

frågor förekommer också. Vid några tillfällen läser de färdiga dialoger eller gör om en färdig 

dialog och byter ut mot andra ord. Under själva övningarna talar de på spanska men när de är 

klara övergår de ofta till att småprata på svenska.  

 

I det följande redogör jag för svaren på studiens delfrågor och behandlar dem var för sig. 

 

4.1 Interaktion formas mellan lärare som frågar och elever som svarar 

Det är läraren som initierar interaktionen på spanska mellan sig själv och eleverna under 

faserna. Läraren talar oftast spanska under lektionernas alla faser och upprepar ibland vad hon 

har sagt på svenska för att alla ska förstå. Några elever försöker att svara på spanska i den 
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mån de kan och ibland blir svaren på svenska. Svaren är oftast korta och fåordiga från 

elevernas sida. 

 

Under några lektioner handlar det inledningsvis om att läraren initierar samtal om sådant som 

eleverna förväntas känna till. De frågor som ställs medför att eleverna kan svara med korta 

svar på spanska. Lärarens frågor berör exempelvis vad det är för väder, vilken veckodag det 

är och om det är varmt eller kallt. De elever som vill svara får möjlighet att göra det inför 

gruppen och läraren. Nedan ställer lärare 1 frågor om vilken veckodag det är, datum, om det 

är kallt eller soligt, om det regnar och om hur många grader det är. Eleverna svarar med 

kortfattade meningar men svarar ändå på spanska. 

 

L1: Qué día es hoy? 

E1: Viernes. 

L1: Sí. Fecha? Alguien? 

E2: 18 diciembre. 

L1: Noviembre. Hace frío? Hace sol? 

E3: No. 

E4: Está nublado. 

L1: Llueve? Cuántos grados? 

E5: Dos, tres. 

 

En variation på detta interaktionsmönster är när läraren hälsar eleverna välkomna och ställer 

frågor om hur de mår, kontrollerar närvaron och frågar eleverna varför någon inte finns på 

plats. Dessa frågor besvaras ibland på spanska och ibland på svenska. När eleverna ska 

försöka förklara varför någon inte finns på plats förefaller svenska att vara det språk som 

eleverna väljer att använda. Nedan följer ett exempel på detta. Lärare 2 frågar varför en elev 

inte är på plats och eleven svarar att hon inte vet. En annan elev kan inte säga ”han satt där 

borta” på spanska. Men två elever ger sig på att svara på spanska: ”S. también” (S. också) och 

en annan svarar ”no está” som betyder han är inte här. 

 

L2: Hola! Buenas tardes! Un poquito más adelante. Falta gente/personas. Quién no está? Vem är inte här? Tú 

sabes por qué? 

E1: Ingen aning. 



 

17 

L2: Tú sabes algo? Vet du något? 

E2: ((säger ett namn på en elev som inte är här)) 

E3: S. también. 

L2: No sabéis? El compañero de A? 

E4: Han satt där borta. 

 

Kortfattat kan sägas att det dominerande interaktionsmönstret kännetecknas av att läraren 

ställer frågor på spanska och eleverna svarar kortfattat på spanska eller svenska.  

 

Efter den inledande fasen fortsätter läraren med att tala om för eleverna vad lektionen ska 

handla om. Det handlar om genomgångar av exempelvis grammatik eller ett specifikt 

ämnesområde där genomgången syftar till att ge eleverna en modell som de efter 

genomgången ska använda. Oavsett vad genomgången avhandlar använder läraren både 

spanska och svenska i sina förklaringar och frågor till eleverna. En iakttagelse som jag har 

gjort när det gäller grammatiska förklaringar är att läraren använder svenskan som 

förtydligande språk och spanskan för att ge exempel. I det följande exemplet ser vi först hur 

lärare 2 säger en exempelmening på spanska, därefter förklarar hon grammatiken på svenska 

och bjuder därefter in eleverna att komma med förslag på hur de skulle säga för att komma 

fram till rätt svar: 

L2: El edificio más Viejo/antiguo 

((Läraren förklarar på svenska men ger exempel på spanska)) 

L2: El edificio es más viejo que la … 

Där jämför jag, inte komparerar ((än)) 

Hur ska jag göra till superlativ? 

Nu gissar vi alla. Vi gör ett försök. 

E: El edificio más viejo es más viejo que la casa 

L2: Sí, så kan man säga. 

Läraren konstaterar att elevens förslag kan accepteras men förmedlar samtidigt att det finns 

ett annat sätt att säga det helt korrekta svaret.  

 

När läraren förklarar ett ämnesområde som exempelvis ”färdmedel” presenteras först vilka 

fraser man kan använda och hur man ska kombinera verb och substantiv för att skapa 
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meningar som används i interaktionen. Beskrivningarna sägs på både spanska och på svenska. 

Vid flera tillfällen läser läraren först högt och därefter repeterar eleverna orden som står på 

tavlan eller i textboken i kör innan de börjar med att interagera med varandra.  

 

Det här exemplet visar hur eleverna kommer att berätta om sina vanor. För att kunna göra det 

skriver läraren upp några frågor på tavlan som hon också läser upp. Hon förklarar också vad 

de betyder på svenska. Frågorna handlar om vad de brukar äta till frukost, hur de kommer till 

skolan och vad de brukar göra på fredagar. Därefter bjuder hon in eleverna att hjälpa till med 

vokabulären genom att ställa olika frågor som de förväntas kunna svara på: 

L1: Primero hablamos de costumbres.  ((Läraren förklarar på spanska och svenska vad de ska göra idag)). 

L1: Preguntas: Qué sueles desauynar? Cómo sueles ir al colegio? Qué sueles hacer los viernes? ((Läraren skriver 

upp dem och läser upp dem på tavlan. Förklarar på svenska vad de innebär)). 

Om jag säger jag åker cykel. Vad säger jag då? 

E1: Voy… 

E2: en bici 

L1: Tåg? 

E3: En tren 

L1: Flyg? 

E4: En avión 

L1: Förstår ni? Repetimos. ((Läraren läser upp frågorna och eleverna läser efter)) 

Pregunta a tu compañero. Fråga din kompis.  

((alla elever frågar varandra frågorna och svarar. Alla deltar i övningen och tar hjälp av varandra)) 

Sättet som läraren interagerar med eleverna i det här exemplet är genom att först ställa frågan 

på svenska ”Hur säger man…” och därefter att be eleverna översätta de övriga färdmedlen. 

Eleverna får chans att fylla i eller översätta ord innan de själva ska arbeta på samma sätt med 

varandra. Läraren visar modellen, eleverna får öva först i interaktionen med henne och 

därefter på egen hand. 

 

Kort sagt använder sig de två lärare som jag har observerat av både svenska och spanska när 

de har genomgångar och ska förklara för eleverna vad de ska arbeta med. Exemplen är på 

spanska men förklaringarna är på svenska. De bjuder även ibland in eleverna att komma med 

förslag på ord eller meningar när de har genomgångarna. Ibland ger de eleverna först en 
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modell som eleverna kan följa för att sedan interagera på egen hand under det som övergår till 

arbetsfasen.  

 

När eleverna interagerar med varandra sker det under själva arbetsfasen, det vill säga den del 

av lektionen då eleverna arbetar enskilt, i par eller liten grupp. Läraren har ibland som 

nämndes ovan presenterat en modell för hur de ska gå tillväga. Därefter får eleverna själva 

öva genom att interagera med varandra i par eller liten grupp. Ibland utgår de från textboken 

och läser en dialog eller använder en dialog som modell och byter ut ord. Några grupper i den 

högsta nivån (steg 5) framför egenhändigt skrivna pjäser inför läraren och klasskamraterna. 

Medan alla smågrupper övar muntlig interaktion på egen hand går läraren runt och lyssnar på 

någon grupp i taget. Eleverna pratar på spanska så länge de gör övningarna men därefter 

framträder mycket småprat på svenska. 

 

Här följer ett exempel på interaktion mellan elever. Eleverna ges möjlighet att uttrycka sina 

egna åsikter genom att interagera med en kompis utifrån tre spalter. Lärare 2 har först sagt på 

spanska vad de ska göra men förtydligar genom att förklara det på svenska. Hon presenterar 

modellen och i det här exemplet låter hon eleverna öva direkt i par utan att själv interagera 

med dem. Hon ställer dock en fråga till en elev inledningsvis om vad hon/han tycker om. 

L2: En el libro – tiempo libre. Qué asignatura favorita tiene? Ni kommer att välja från tre spalter. Vad ni tycker 

om, vad ni inte tycker om. Jobba med ordlistan. Vänd dig till en kompis. Qué te gusta de comer, E1? 

E1: Me gusta la carne. 

E2: Sidan arton. Me gusta/no me gusta 

E3: Me gusta la ( ) 

E2: Me gusta el español 

E3: Me gusta la ( ) 

E2: Me too. 

E3: Me gusta la carne. Kött. 

E2: Te gusta ir al cine? 

((eleverna jobbar i par/tre och utgår ifrån tre spalter i boken om tiempo libre/comida/asignaturas.)) 

 

Som vi ser i utdraget arbetar läraren med att eleverna i par ska säga vad de tycker om och inte. 

E2 och E3 interagerar med varandra om vad de tycker om utifrån de tre spalterna ur boken. 
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Ibland stoppar de in svenska och engelska ord men de försöker ändå och E2 ställer en fråga 

till E3 om hon/han gillar att gå på bio. 

 

Ibland när läraren går runt och lyssnar på interaktionen mellan elev och elev stiger hon in i 

samtalen och ställer frågor. Nedan följer ett exempel på hur lärare 1 har stigit in i en grupp 

som håller på med att prata om frukostvanor, hur de kommer till skolan och vad de brukar 

göra på fredagar. Läraren ställer även andra frågor som är utöver de som eleverna förväntas 

ställa till varandra, som den första frågan i excerptet om vad E1 dricker. Hon ställer också en 

fråga riktad till E4 om vad hon/han hade sagt och om de brukar gå på bio. 

L1: Bebes algo? 

E1: Yogur. Sí. 

L1: Y tú, E2. No desayunas? Tienes que desayunar. Cuándo vas a comer? El almuerzo? A las doce? 

E2: Sí.  

L1: Uy. Impresionante. Cómo sueles ir al colegio, E3? 

E3: Voy en autobus. 

L1: Qué sueles hacer los viernes? 

E3. Estar con mis amigos. 

L1: E4. Tú que has dicho? Vais al cine? 

E4: Nä. 

L1: No? 

E4: Discoteca. 

L1: Fiestas? 

E4: Yeah. Sí.  

Läraren interagerar här med fyra olika elever som alla förstår hennes öppna frågor och 

försöker att svara på spanska. Eleven kallad E3 är den enda som svarar med fullständiga 

meningar även om de andras blir begripliga men korta. Elev E4 svarar med ett ord på svenska 

och ett på engelska som hon sedan självkorrigerar till ett spanskt ”ja”. När läraren stiger in ser 

vi att det är hon som pratar mest. Eleverna svarar på hennes frågor med få ord. 

Den spontana interaktionen i form av frågor ställda på spanska i riktningen elev - lärare 

framträder när eleverna arbetar. Eleverna ställer frågor som: ”Qué página?” (Vilken sida?), 

”Qué significa hermana?” (Vad betyder hermana?), ”Cómo se dice?” (Hur säger man?) och 

”Eh, Vera, venga por favor” (Vera, kan du vara snäll och komma?). Övriga hörbara spontana 

frågor från elevernas sida till lärarna under alla de undersökta lektionerna är på svenska. 
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Kortfattat sker interaktion på spanska mellan elev och elev efter det att läraren först under 

genomgången har introducerat en modell för hur de ska göra. Eleverna övar i par eller liten 

grupp medan läraren går runt och lyssnar. Ibland träder läraren in i samtalen och blir då den 

som ställer frågor till eleverna och eleverna svarar. Interaktionen på spanska mellan elev och 

elev förekommer även i nedskrivna pjäser och färdiga dialoger. När eleverna arbetar 

självständigt gör de övningarna på spanska men småpratar på svenska. Medan de arbetar ställs 

några frågor på spanska från eleverna till lärarna. Alla övriga frågor ställs på svenska. 

 

Alla de undersökta lektionerna avslutades abrupt. Det tycktes inte förekomma någon form av 

avslutningsceremoni annat än att lektionerna avslutades genom att läraren sa hejdå och 

påminde eleverna om eventuella läxor. Vid ett tillfälle var det en elev som upplyste läraren 

om att lektionen var slut. Den enda formen av interaktion på spanska som framträder mellan 

läraren och dess respektive elever är av en avslutande karaktär. Typen av frågor som ställs är 

sådana som ingen svarar på, som i det här exemplet där lärare 1 påminner om läxan först på 

svenska, därefter på spanska, önskar alla en trevlig helg och säger hejdå på spanska: 

L1: Grande. Skriv upp att ni har dem i läxa. Cuál es el deber? Buen fín de semana. Hasta luego. 

((lektionen är slut och alla går)) 

Eller enligt följande under en annan lektion där lärare 2 frågar på svenska om läxan och 

avslutar på spanska med att säga att de inte ska glömma vilka ord de har i läxa: 

L2: Vilka glosor har ni? Bueno chicos. No os olvidéis de las palabras. 

 

Vid ett tillfälle förekommer interaktion på spanska mellan lärare 1 och en elev där läraren 

önskar hela gruppen trevlig helg och en elev svarar och säger detsamma, men blir korrigerad 

av läraren. 

L1: Titta på planeringen. Läs på till på onsdag. Qué tengáis un buen fín de semana. 

E: Gracias. Y tú. 

L1: Tú también! 

 ((lektionen är slut och alla går)) 

 

I korthet avslutas lektionerna av att läraren pratar på spanska och svenska, påminner om läxor 

och säger hejdå. 
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4.1.1 Sammanfattning 

Den första frågeställningen som jag har besvarat ovan gäller vad som kännetecknar interaktionen i 

klassrummet mellan lärare och elever samt mellan elev och elev med avseende på lektionens 

faser och på vilket språk den förekommer. 

 Det dominerande interaktionsmönstret kännetecknas av att läraren använder både svenska 

och spanska och ställer många frågor till eleverna. Frågorna ställs på spanska men ibland på 

svenska och eleverna svarar kortfattat på spanska eller svenska. Lektionens arbetsfas inleds 

ibland med att läraren presenterar en modell för eleverna som de ska använda när de därefter 

ska interagera självständigt på spanska med varandra. Eleverna arbetar därefter i par eller liten 

grupp medan läraren går runt och lyssnar. Ibland träder hon in i samtalet och ställer frågor på 

spanska. Eleverna pratar spanska under övningarna men småpratar på svenska när läraren inte 

har kontroll över klassen. Under inledningsfaserna förekommer ibland kortare muntlig 

interaktion på spanska. Under förklaringsfasernas genomgångar bjuder ibland lärarna in 

eleverna att bidra med exempel i form av enstaka ord. Avslutningsfaserna existerar nästan 

inte. 

 

4.2 Mönstret initiering, respons, evaluering (IRE) dominerar interaktionen i klassrummet 

I interaktionen mellan lärare - elev kunde jag tydligt se att mönstret för de frågor som ställs av 

både lärare 1 och lärare 2 kan tolkas som en typisk IRE-ordning. Läraren säger ett påstående 

eller ställer en fråga som eleverna får svara på. Därefter följer läraren upp med en bekräftelse 

på att hon har förstått vad eleven har sagt. Ibland korrigeras eleverna. Läraren ställer oftast 

frågorna så att den i klassen som vill får svara, men ibland är frågorna riktade direkt till en 

specifik person. Läraren fördelar turerna mellan sig själv och eleverna och det förekommer 

sällan att eleverna avbryter varandra.  

 

Nedan följer ett exempel på hur IRE-mönstret framträder när lärare 1 först säger ett påstående 

som eleverna kan fylla i fortsättningen av när de ska tala om hur mycket priset på en kaffe 

med lite mjölk (cortado) kostar utifrån en meny i boken med priser. Därefter vill läraren att 

eleverna ska översätta vad ”cafe solo” betyder. 

L1: Euro. Cortado? Un poco de leche y cuesta uno con... 

E:….diez. 

L1: Café solo. 

E: Bara svart. 
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L1: Solo betyder ensam. 

Läraren ställer ett initierande påstående, eleverna svarar och läraren evaluerar/ger feedback 

genom att först ge en bekräftelse på att det som eleven sa var rätt genom att fortsätta med ett 

nytt påstående, och vid nästa tillfälle bekräfta att ”bara svart” var rätt samtidigt som hon 

korrigerar eleven genom att ytterligare förklara att ordet ”solo” även betyder ensam. 

De initierande frågorna eller påståendena som läraren vill att eleverna ska besvara framträder 

ibland i form av att läraren säger: ”Hur säger man...?” eller ”Vad heter...?”. Nedan ser vi ett 

sådant exempel, också från lärare 1: 

L1: Un euro. När något kommer efter försvinner o:et. Hur säger man 1.30? 

E: Uno treinta. 

L1: Eller uno con treinta. Cerveza. Hur säger man vad det kostar? 

E: Uno ochenta. 

Läraren ställer den initierande frågan på svenska, eleven svarar på spanska och läraren 

evaluerar även den här gången, liksom i det förra exemplet, genom att bekräfta att eleven 

säger rätt men påpekar också att det också finns ett alternativt sätt att säga det. 

 

Slutligen följer ett exempel på hur lärare 2 evaluerar vad eleven har sagt genom att säga 

”bien” (bra). Läraren initierar först med sin fråga, eleven svarar och läraren evaluerar. 

L2: Muy bien. He trabajado. Hur säger jag att jag gjorde det? 

E: Trabaj… Hace… Nej, vänta. Trabajé. 

L2: Bien. När använder jag den? 

 

Mönstret IRE återkommer även när eleverna pratar med varandra. Nedan följer två exempel 

på hur eleverna samarbetar och kan hjälpa varandra. I det första exemplet ser vi hur E1 

hjälper E2 med att översätta ordet för hår som hon/han ska använda sig av i en uppsats:  

E1: Vad hette det här göra i ordning? Håret. 

E2: Pelo.  

E1: Pelo. Okej. 

När läraren inte styr klassen samarbetar eleverna med varandra och hjälper varandra i den 

mån de kan. I det här fallet kunde E2 det rätta svaret och hjälper E1. 
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I nästa exempel har eleverna precis blivit tillsagda av lärare 2 att de ska ställa frågor till 

varandra (initiering) om hur de tar sig till skolan och om familjen. E1 berättar på spanska att 

hon/han har två syskon (respons) och E2 korrigerar E1 genom att säga att det ska heta 

”hermanas” (systrar) och förklarar varför (evaluering): 

E1: Yo tengo dos hermanos. 

E2: Hermanas, för det är två tjejer. 

 

4.2.1 Sammanfattning 

Den andra frågeställningen gällde vad som kännetecknar interaktionen på målspråket mellan 

lärare och elever samt mellan elev och elev med avseende på initiering, respons, evaluering 

(IRE).  

Interaktion mellan lärare och elev domineras av mönstret IRE i form av frågor eller 

påståenden som ställs av läraren med ett efterföljande svar från eleverna och därefter följer 

någon form av återkoppling från lärarens sida som ibland består av korrigeringar och ibland 

av ett bekräftande ord som ”bra”. När eleverna interagerar med varandra framträder samma 

typ av mönster när de hjälper varandra genom att korrigera och förklara för varandra när de 

kan. 

 

4.3 Slutna frågor dominerar interaktionsmönstret i klassrummet 

Under analysarbetet av materialet blev det mycket tydligt att de flesta frågor som ställs på 

målspråket är någon form av slutna frågor. Dessa ställs på både spanska och svenska. De 

slutna frågorna var dominerande oavsett lärare. Samtidigt var så kallade öppna frågor ett 

återkommande inslag. Men när det gäller elevernas svar på de öppna frågorna var det sällan 

de kunde svara på spanska. Oftast kunde de däremot ge någon form av svar på spanska när de 

fick slutna frågor.  

 

Slutna frågor ställs exempelvis när läraren frågar om det som eleverna förväntas kunna då det 

rör sådant som hon har gått igenom tidigare. I det här exemplet frågar lärare 1 om hur vädret 

är och specificerar med att fråga om det är soligt, om det är molnigt eller blåsigt. Svaren från 

elevernas sida består här av ja- och nej-svar. 

L1: Qué tiempo hace hoy?  

E: Regnar. Blött. 
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L1: Hace sol? 

E: No, hombre, no. 

L1: Está nublado? Vad betyder det? Molnigt. Hay nubes? 

E: Sí.  

L1: Hace viento? 

E: No. 

Slutna frågor ställs också när läraren vill att eleverna ska bidra med exempel som nedan när 

lärare 2 vill att eleverna ska säga ord på spanska som är relaterade med mat:  

L2: COMIDA. Qué tenemos? 

E1: El postre. 

L2: Qué más? 

E2: El primer plato. 

Läraren kontrollerar om eleverna känner till namnen på olika ord för delarna av måltiden som 

återfinns exempelvis på en spansk meny i form av förrätt, varmrätt och efterrätt.  

När läraren vill att eleverna ska försöka översätta meningar eller ord rätt används också slutna 

frågor. Dessa frågor ställs ofta i form av frågan ”Hur säger man…?” I det här exemplet ställer 

lärare 1 frågan på svenska och eleven svarar. Därefter växlar läraren språk och säger ett ord 

på spanska för att kontrollera att eleverna vet vad ordet ”helado” (glass) betyder. 

L1: Hur säger man om man gillar? 

E: Me gusta 

L1: Helado 

E: Glass 

Det förekommer också slutna frågor i interaktionen mellan eleverna. När elevernas 

arbetsuppgift gäller att öva muntlig interaktion på spanska med varandra kan det se ut som i 

det följande exemplet där det finns ett givet svar. Eleverna ska fråga varandra om vilket väder 

det är, titta på en bild i läroboken över de begränsade väderorden och svara. 

L1: Qué tiempo hace? Titta i rutan. Qué día es hoy? Fråga din kompis que tiempo hace. 
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Öppna frågor som ställs av både lärare 1 och lärare 2 till eleverna förekommer, men de är inte 

många. När läraren ställer öppna frågor till eleverna kan de sällan svara med längre meningar 

på spanska. I ett exempel i 4.1 såg vi hur lärare 1 ställde öppna frågor i början av en lektion 

till eleverna om varför några elever inte var närvarande och svaret som hon fick var på 

svenska. I början av en av lärare 2:s lektioner sker samma sak. I det här exemplet som följer 

ställer hon flera öppna frågor om var olika elever är som inte är närvarande. En elev kan svara 

på spanska och säger att den frånvarande eleven X är hemma (Está en la casa) när läraren 

ställer frågan på spanska om han är sjuk (Está enfermo?). Ingen av de andra svarar på spanska 

och när läraren frågar E3 direkt vad hon/han vill (Qué quieres?) är svaret också på svenska. 

Läraren svarar eleven på spanska och förklarar att de ska lämna in den uppsats som bara fyra 

elever har lämnat in.  

L2: Muy bien.  – Var är N? 

E1: Ingen aning. 

L2: Hola, N! Vamos a empezar. – Hola. Empezamos. 

E2: Va? Ah, vi börjar. 

E3: En el backpack. 

L2: Dónde está X? 

E4: Sjuk. 

L2: Está enfermo? 

E5: Está en la casa. 

L2: Quieren contarme?  A. Telefonen. Väskan. Innan jag tar den. Jag ser bara fyra composiciones. – Qué 

quieres? 

E6: Ska man inte göra alla först? 

L2: No, se entrega. La última vez hablamos de…  

 

När lärare 2 vill att någon ska återberätta vad en text som alla i gruppen har läst ställer hon 

den öppna frågan till alla i klassrummet först på svenska och därefter på spanska (De qué trata 

el texto?). En elev fastnar på ett obegripligt ord (trata). Läraren frågar på svenska om de har 

läst texten, får ett svar och översätter därefter sin första fråga till svenska. Då svarar en elev 

lite tyst och kort på svenska, men det visar sig att hon har missförstått och läraren förklarar 

själv vad texten handlade om. 
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L2: Grupperna kan vara fulla, men det kanske att man får i andra plats. Okay. Seguimos. Preguntas? No. Todo 

está claro. Texten handlade om? Un mundo? Någon? A ver chiquillas? Vad handlade texten om? Sidan 

veintidos. Vi ska jobba med den imorgon. Det är viktigt att ni har jobbat ordentligt.  De qué trata el texto? 

E1: Trata? Vad betyder det? 

L2: Har ni läst texten? 

E2: Ja, för en vecka sedan.  

L2: Vad handlar texten om? 

((en tjej säger något kort något om Argentina)) 

L2: Era de Argentina la chica? De dónde era la chica? La chica era de Venezuela. Comparaba la cultura de 

Venezuela y Suecia.  

((Läraren berättar på spanska om texten och om hur den jämför kulturerna i Venezuela och Sverige)) 

Det här exemplet och det förra behandlade öppna frågor ställda från lärare 2 till elevgruppen i 

stort där den som vill får svara förutom en som var riktad direkt till en elev. När lärare 1 steg 

in i ett samtal och ställde öppna frågor till eleverna när de satt i smågrupper kunde vi i ett 

tidigare exempel i avsnitt 4.1 se hur eleverna svarade på de öppna frågorna som läraren ställde 

om frukostvanor, hur de tog sig till skolan och om vad de gjorde på fredagarna. Eleverna 

förstod de öppna frågorna och svarade med korta meningar eller enstaka ord. 

 

När eleverna interagerar med varandra på spanska och ställer öppna frågor kunde vi också se i 

ett tidigare exempel i avsnitt 4.1 hur två elever samtalade om vad de tyckte om efter det att 

lärare 2 hade förklarat hur de skulle arbeta. Det mönster som framträder under de undersökta 

lektionerna är att eleverna försöker att uttrycka sig och svara på varandras öppna frågor när de 

arbetar i par. Eleverna har i det följande exemplet fått i uppgift av lärare 2 att ställa åtta öppna 

frågor ur boken till varandra om exempelvis vad de heter, när de fyller år och vad de har gjort 

på sommarlovet och svara på frågorna. Under lektionen hör jag att de frågar och svarar ibland 

genom att stoppa in svenska ord: 

E: En el verano cyklar jag. 

 

4.3.1 Sammanfattning 

Den tredje frågeställningen gällde vad som kännetecknar interaktionen på målspråket mellan 

lärare och elever samt mellan elev och elev med avseende på frågetyper. 

 

De frågor som ställs under de undersökta lektionerna är mestadels slutna frågor som eleverna 

förmodas kunna svara på även om de inte alltid gör det på spanska. När de gör det är det 
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mestadels med mycket korta svar och några fåtal meningar. De slutna frågorna ställs när 

läraren vill kontrollera kunskap som eleverna förväntas ha, när de vill att eleverna ska fylla i 

ord eller meningar och bidra med exempel vid exempelvis grammatikgenomgångar samt när 

de vill att eleverna ska översätta ord eller meningar. Slutna frågor ställs också när eleverna 

interagerar med varandra. Lärarna ställer även öppna frågor till eleverna som besvaras med 

enstaka ord eller korta meningar på spanska ibland eller på svenska när det gäller att förklara 

varför en elev inte är närvarande eller för att återberätta en text. När eleverna däremot 

interagerar med varandra tycks det som om de försöker att uttrycka sig på spanska, ibland 

genom att använda sig av en del svenska ord. 
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5 Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur muntlig interaktion formas under åtta lektioner i 

ämnet spanska. Dess övergripande fråga vad som kännetecknar interaktionen i klassrummet 

mellan lärare och elever samt mellan elev och elev med avseende på lektionens faser, IRE 

(initiering, respons, evaluering) samt frågetyper och vilket språk som används i de 

sammanhangen, det vill säga om det var svenska eller spanska. De interaktionsmönster som 

framträdde var att interaktionen formas av att lärarna ställer frågor och eleverna svarar, att 

mönstret IRE samt slutna frågor dominerar interaktionen i klassrummet. I det här kapitlet 

följer därför först en diskussion kring resultatet med återkoppling till styrdokument och 

tidigare forskning och därefter en diskussion kring metoden följt av en avslutande 

kommentar. 

 

5.1 Diskussion kring resultatet 

De mönster som framkom under de undersökta lektionerna visade att det är läraren som 

initierar i stort sett all interaktion, ibland på spanska och ibland på svenska, medan eleverna 

svarar, fyller i och ger exempel med korta meningar eller ett fåtal ord, ibland på spanska, 

ibland på svenska. De korta svaren från elevernas sida framträder både när läraren ställer 

slutna och öppna frågor till dem, men det är främst de slutna frågorna som förekommer. Även 

när eleverna ställer frågor till varandra efter det att läraren först har demonstrerat modellen för 

hur de ska ställa frågor och svara sker detta med kortare fraser eller enstaka ord. För att 

åstadkomma en variation på det här mönstret och uppnå det som står i styrdokumenten 

(Skolverket 2011, s 3, 9, 15) om att eleverna exempelvis ska kunna uttrycka sina åsikter och 

kunna tala med ”visst flyt” (ibid, s 17) kunde eleverna möjligen arbeta mer med att interagera 

med varandra i par eller liten grupp och att själva vara de som aktivt ställer frågor i stället för 

att vara de som hela tiden svarar. Ett resultat av min studie visar att IRE var det 

interaktionsmönster som både lärare och elever följer när de interagerar på spanska. 

Skillnaden i mönstret när eleverna interagerade med varandra var att de förmodligen inte 

kunde evaluera varandra på samma sätt som läraren på grund av varierande kunskaper. Å 

andra sidan har Ulla Håkansson (2000) och Ulrika Tornberg (2009) påtalat hur samarbete 

med andra elever genererar kunskap. Att släppa på kontrollen över klassen och låta eleverna 

försöka att uttrycka sig i par eller liten grupp är troligen en möjlig väg för att eleverna ska få 

fler chanser att uttrycka sig.  
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En reflektion som jag har gjort är att det vore fördelaktigt för interaktionen på målspråket att 

använda fler öppna frågor för att eleverna ska kunna uttrycka sig med längre meningar. Vid 

de få tillfällen som lärarna ställde öppna frågor till eleverna i helklass kunde eleverna sällan 

svara på målspråket annat än med enstaka ord eller korta meningar eller så svarade de på 

svenska. När en lärare steg in i ett samtal och ställde öppna frågor till elever i en liten grupp 

svarade de på spanska även om meningarna var korta. Under några lektioner ställde eleverna 

öppna frågor till varandra i par och försökte då att uttrycka sig på målspråket i den mån de 

kunde, ibland genom att stoppa in ord på svenska i de spanska meningarna. Det 

interaktionsmönster som framträdde då var att flera elever samtidigt fick möjlighet att öva på 

att uttrycka sina åsikter. Det förefaller vara positivt för elevernas språkanvändning att 

eleverna arbetar i par/mindre grupp med att ställa både öppna och slutna frågor eftersom fler 

får tillfälle att uttrycka sig muntligt och att de vågar säga mer än vad de kanske gör inför 

läraren och alla klasskamraterna.  

 

Muntlig interaktion på spanska förekom främst i arbetsfas men även i inledningsfas, men att 

använda indelningen av faser visade sig ge ett annat resultat än i Sangeeta Bagga-Guptas 

(2001) undersökning. Resultatet av hennes studie var att lektioner ofta är tydligt indelade i 

fyra faser stämmer inte med mitt resultat. Inledningsfaserna känner jag igen i hennes 

beskrivningar som faser med ”småprat, vanligen av en personlig karaktär” eller att läraren 

”presenterar lektionens innehåll” (2001, s 129) och viss interaktion förekommer under dem. 

Däremot uppfattar jag att gränsen mellan förklaringsfas och arbetsfas tycks vag under en del 

av lektionerna. Det här kan bero på att lärarna går igenom flera olika moment under en 

språklektion. De förklarar ett moment och låter eleverna arbeta och förklarar därefter ett nytt 

moment igen som sedan efterföljs att nytt arbete. Jag skulle därför vilja påstå att faserna går 

omlott eller i varandra snarare än att de är helt åtskilda. Avslutningsfaserna i min 

undersökning består endast av korta fraser där läraren säger hejdå och påminner om läxan. De 

existerar knappt, förmodligen på grund av tidsbrist. För att använda de olika faser som Bagga-

Gupta (2001) beskriver skulle språklärare kunna fokusera mer på interaktion i inledningsfasen 

men även i avslutningsfasen. Möjligen skulle man kunna avsluta lektionerna med en kortare 

muntlig interaktion för att se vad eleverna har arbetat med och lärt sig. 

 

Det tydliga IRE-mönstret visar att lärare 1 och lärare 2 ställer många frågor och förväntar sig 

att eleverna ska svara så att samtalet kan löpa vidare i enlighet med exempelvis Patsy M. 

Lightbown och Nina Spadas (2006) definition av frågemönstret. Läraren tänker med andra 
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ord mycket på interaktionen och försöker att skapa många möjligheter för eleverna att 

uttrycka sig på målspråket även om de dessvärre sällan gör det. 

 

Lärarna öppnar för interaktion med sina elever genom att ställa mestadels slutna frågor som 

dominerar men de ställer även öppna frågor. Det är sällan som eleverna visar att de 

interagerar med längre meningar och det blir i stort sett aldrig något längre samtal på spanska. 

Snarare använder alla eleverna svenska språket i ganska stor utsträckning när de interagerar 

med läraren, trots att båda lärarna försöker att prata på målspråket i så stor utsträckning som 

möjligt under lektionerna. Enligt Joakim Stoltz (2009, s 156) torde lärarnas egen användning 

av målspråket påverka eleverna i en positiv riktning att uttrycka sig mer på det främmande 

språket. Förmodligen kommer det att ge resultat på lång sikt som Tornberg (2009, s 185) 

skriver om när hon talar om lärarens långsiktiga handlingsplan för att införa målspråket som 

arbetsspråk. Men under de lektioner som jag undersökte kunde jag inte se att eleverna gjorde 

det i någon större utsträckning. Det krävs förmodligen av läraren att tänka på att ställa fler 

öppna frågor för att kunna få eleverna att skapa egna meningar där de uttrycker vad de tänker. 

Lärarna kanske behöver ställa ännu fler slutna frågor och låta eleverna tala ännu mer med 

varandra. Kanske är det också så att eleverna i interaktionen med varandra känner sig tryggare 

och vågar uttrycka sig muntligt på det främmande språket till skillnad från när de har 

möjlighet att säga något inför hela gruppen. 

 

Eleverna interagerar med varandra men inte på alla lektioner och kanske inte i tillräckligt stor 

utsträckning. När eleverna interagerar med varandra måste läraren släppa på kontrollen över 

klassen som Olga Dysthe (1996) och Tornberg (2009) förespråkar och som jag tog upp i 

kapitlet om tidigare forskning. Det är positivt för möjligheterna att interagera på målspråket 

och för att kunskap skapas i ett socialt samspel. Samtidigt kunde jag i min undersökning se en 

negativ effekt då det förekom att eleverna när de var klara med en uppgift småpratade om 

annat på svenska.  

 

De frågor som eleverna ställer på spanska till lärarna är få. Det kan finnas olika anledningar 

till att eleverna inte talar i större utsträckning i klassrummet. En anledning skulle kunna vara 

bristande kunskap, men en annan kan vara atmosfären i klassrummet och vad elever vågar 

göra inför både läraren och inför kamraterna, något som Rigmor Eriksson och Jörgen Tholin 

(1997, s 44) påpekar i sin bok Engelska för livet. Lärares och elevers medvetenhet om 
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språkinlärning. Att känna sig trygg i klassrummet är viktigt och ett skäl till osäkerheten kan 

följande citat belysa: 

”The classroom emphasis on accuracy often leads learners to feel inhibited and reluctant to 

take chances in using their knowledge for communication”(Lightbown & Spada 2006, s 143). 

 

Om eleverna känner sig pressade att säga meningar helt korrekt kan de känna sig hämmade 

och ovilliga att prata. Möjligen är det också av den här anledningen som en hel del elever 

hoppar av sina språkstudier för att de anser att det blir för svårt om undervisningen handlar för 

mycket om form (Tornberg 2007, s 364) och att de inte känner att de behärskar formen 

tillräckligt väl. Det handlar kanske om att få ett klassrumsklimat där det gemensamma 

arbetsspråket är spanska och att förmedla för eleverna att det är okej att säga ”fel”, bara man 

försöker att få fram sitt budskap. I sin bok Språkdidaktik (2009, s 59) skriver även Tornberg 

att elever ibland kan hysa ett motstånd till att tala eftersom man dels måste besitta ganska 

goda språkkunskaper, dels förstå vad samtalspartnern säger, att man måste våga ta risker och 

att man inte ska vara rädd för att göra bort sig. Lämnar man som lärare över mer kontroll till 

eleverna där de får öva på att samtala och samtidigt känna sig trygga i det och skapa sin egen 

kunskap i interaktionen anser Tornberg att eleverna kommer att ”diskutera” och ”ställa 

frågor” med mera i större utsträckning (ibid, s 185). 

 

Ett annat skäl till varför eleverna inte svarar i större utsträckning kanske exemplet från 4.3 i 

min undersökning tyder på. Läraren försökte få eleverna att återberätta eller säga åtminstone 

någonting om en text som de hade läst en vecka tidigare. När en elev väl svarade handlade det 

om att eleven inte hade förstått ett ord som läraren använde när hon ställde frågan. Kanske 

hade läraren fått mer svar av eleverna om hon hade ställt slutna frågor om texten här. Kanske 

är det så att ingen av eleverna minns vad texten handlade om, men mest är det förmodligen ett 

bevis på bristande förmåga att uttrycka sig och att kunna beskriva en text i korta ordalag och 

ändå göra det på ett bra sätt. Det handlar troligtvis också om att våga säga det på ett språk som 

man inte behärskar till fullo inför sin lärare och inför sina klasskamrater. 

 

Efter att ha varit med på båda lärarnas lektioner är min direkta reflektion att eleverna måste 

ges ännu fler möjligheter att interagera muntligt på målspråket i klassrummet. Både med 

varandra och med läraren. För att kunna göra det krävs dock att eleverna lär sig hur man 

exempelvis ställer frågor på spanska i såväl enkla meningar som att fråga vad något betyder, 

och att be om hjälp som i dialoger med ett svårare innehåll för att kunna uttrycka känslor, 

erfarenheter och åsikter som står i det centrala innehållet i kursplanerna (Skolverket 2011, s 
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1). Man bör med andra ord ha som mål att redan på nybörjarnivå använda spanskan som 

arbetsspråk i klassrummet så som Tornberg (2009) påpekar. I min undersökning skedde den 

mesta interaktionen på spanska både lärare - elev och elev - elev i steg 1, något som förvånade 

mig något. Jag hade förväntat mig att eleverna som läste på den högsta nivån, steg 5, skulle 

prata mycket mer på spanska i klassrummet än vad de faktiskt gjorde. Som tidigare nämnts i 

den här uppsatsen ska eleven för att uppnå kunskapskrav för nivå E på steg 5 kunna uttrycka 

sig: ”tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. 

Dessutom väljer och använder eleven i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser 

problem i och förbättrar interaktionen” (Skolverket 2011, s 17). De enda tillfällen som 

eleverna i steg 5 kunde visa att de uppfyllde de kunskapskraven under de lektionerna som jag 

var med på var vid intränade och förberedda intervjupjäser. Naturligtvis kan det finnas olika 

skäl. Ett kan vara det faktum att det under de lektioner som jag var med på handlade mycket 

om grammatik på en ganska svår nivå och eleverna möjligen kände att de inte kunde uttrycka 

sig med rätt terminologi. Å andra sidan borde de ha kunnat ställa vanliga frågor som att be 

läraren komma eller att fråga om hur man säger något på spanska. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Undersökningen utfördes under endast åtta, relativt slumpmässigt utvalda lektioner. Min 

uppfattning är att de skulle kunna representera typiska lektioner, men å andra sidan skulle 

troligen ett större antal observationstillfällen ha medfört en ännu större insikt om elevernas 

förmåga att interagera på målspråket. Jag tycker mig ändå se och känna igen mönster från min 

VFU-period, från min egen undervisning på både gymnasiet och i grundskolan och från annan 

undervisning som jag har närvarit vid. Bristen på interaktion på målspråket vid de undersökta 

lektionerna ger ändå en tydlig indikation om problemet. Självfallet hade det varit önskvärt att 

få följa alla fyra grupperna, och gärna ännu fler, under en längre period. Som jag har nämnt 

tidigare var det dock inte möjligt av olika skäl. Det hade även varit önskvärt att följa fler 

lärare och fler grupper från olika steg. 

 

Mitt etnografiskinspirerade fältarbete kunde förmodligen ha förbättrats genom att ha använt 

mig av någon form av inspelningsapparatur i stället för att göra fältanteckningar. Även om jag 

fick med i stort sett allt som var hörbart hade materialet blivit än mer omfattande. 

Reliabiliteten hade därmed ökat då datainsamlingen hade blivit mer noggrann och utförlig 

(Kullberg 2004, s 73). En fördel hade varit att få spela in allt tal som sades under de tillfällen 

då eleverna fick interagera med varandra, men å andra sidan hade det krävts flera 
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inspelningsapparaturer för att ge en bild av alla elevers interaktion och inte bara av ett 

elevpar. Nu kunde jag i stället urskilja att de flesta faktiskt övade interaktion på spanska när 

de arbetade i par/liten grupp. Validiteten i min studie är hög då jag har undersökt det som jag 

hade för avsikt att undersöka.    

 

För att kunna genomföra en mer omfattande undersökning, som jag anser vore av mycket 

stort intresse både på grundskole- och gymnasienivå, hade det varit önskvärt att använda sig 

av video- eller bandupptagningar som flera forskare har använt sig av i sina arbeten (Falk 

2008, Malmberg m fl 2000, Stoltz 2011, Sundberg 2006). Jag anser att jag ändå har lyckats 

fånga den interaktion som sker främst mellan lärare och elev i klassrummet och som alla 

kunde höra samt att återge de tillfällen då eleverna fått chansen att öva interaktion i par/grupp. 

 

Naturligtvis kan det vara så att eleverna får arbeta mer med muntlig interaktion under vissa 

lektioner eller perioder av terminen som jag inte observerade. Mitt syfte med den här 

undersökningen var dock att observera hur interaktionen formas i klassrummet under de åtta 

lektioner som jag var närvarande på. Min första plan inför den här uppsatsen var att 

genomföra en triangulering (Denscombe 2009, s 187-190) där jag ville göra 

klassrumsobservationer, intervjua lärare samt göra en enkätundersökning till eleverna om hur 

de anser att de arbetar med muntlig interaktion samt hur de hade gjort det tidigare i 

grundskolan. En sådan undersökning hade troligen blivit alltför omfattande för en c-uppsats 

och jag valde därför att fokusera på de interaktionsmönster som framträdde under 

klassrumsobservationerna.  

 

5.3 Avslutning 

John Dewey (1916/1999) skrev redan på sin tid om vikten av att eleverna deltar aktivt i 

undervisningen eftersom inlärningen då sker på ett bättre och mer naturligt sätt. Dewey 

beskriver en situation där ett barn leker med en boll och lär sig av den vuxne hur man ska 

göra. Dewey säger att: ”det är själva situationen, leken, som är stimulit. Responsen är inte att 

rätt och slätt rulla tillbaka bollen utan det är att rulla tillbaka den så att den andre kan fånga 

den och rulla tillbaka den – lekens fortsättning” (1916/1999, s 71). Inlärning handlar inte så 

mycket om att imitera utan att göra saker på egen hand. Att göra och att se att det fungerar 

och leder till en vidare handling utförd av en annan person som i sin tur utför ytterligare en 

handling. Exemplet med bollen kan jämföras med språkundervisningen exempelvis. Om 

språkstudenten svarar på en fråga eller ställer ett svar så är handlingen igång och interaktionen 
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är igång. Studenten lär sig genom att själv praktiskt utöva det som hon/han ska lära sig. 

Dewey skriver vidare att utbildning inte handlar om ”att tala om saker och få saker berättade 

för sig utan det är en aktiv och konstruktiv process” (1916/1999, s 75). Elevernas muntliga 

deltagande på målspråket i interaktionen är därför av stor vikt och man bör kanske som lärare 

tänka på att ge dem så många möjligheter att interagera på målspråket som möjligt.  

 

Till sist vill jag med utgångspunkt i resultatet av denna studie lyfta fram vikten av att lärare 

måste fokusera mer på elevernas muntliga interaktion på målspråket under lektionerna, 

exempelvis genom att sträva efter att arbeta med öppna frågor, att hitta former för att eleverna 

ska kunna uttrycka sig med längre meningar och att använda målspråket som arbetsspråk i 

klassrummet. Det förefaller också som om det är viktigt att läraren vågar lämna över 

kontrollen till eleverna så att så många elever som möjligt får chans att öva interaktion i par 

eller liten grupp eftersom kunskap skapas i samarbete med andra och för att uppnå den 

”flerstämmighet” som Olga Dysthe (1996) skriver om. En annan viktig faktor är att skapa ett 

klassrumsklimat där det är accepterat att säga fel. För att kunna följa de styrdokument som vi 

språklärare ska arbeta efter och för att kunna bedöma våra elever i muntlig interaktion är alla 

dessa faktorer av stor betydelse och min förhoppning är att fler än jag kommer att ta till sig 

slutsatserna av denna studies resultat. 
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