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Abstract 

Title: “Two heads are better than one!” – A qualitative study of four primary school teachers’ 

thoughts and experiences regarding oral communication in the classroom. 

Author: Mia Lundin, spring semester 2015 

Supervisor: Karin Milles 

  

This study focuses on oral communication in the classroom involving discussion and dialogue 

amongst pupils, but also between teacher and pupil. The overall aim is to study the choices 

regarding the group composition and working methods that might occur in four individual 

teachers’ lessons plans with the intention of increasing the pupils’ knowledge through oral 

communication. The main focus is to explore what the teachers think of the choices they 

make and how they believe these changes affect the pupils. It is also focused on how the 

teachers perceive their pupils’ learning is improved by oral communication and how they 

incorporate all pupils, especially the pupils who rarely participate in classroom activity. 

 

The methods used are qualitative studies using interviews and observations. The material 

consists of interview recordings and notes. The concept of dialogue is consistent in the study 

and focuses on the importance of dialogue amongst pupils to deepen their knowledge and 

understanding of the subject matter. The sociocultural perspective of learning and 

development is used to analyze the empirical material. The results show that oral 

communication makes more pupils participate in the classroom activities, it especially 

improves the shy and quiet pupils. Oral communication also affects and develops learning and 

knowledge in other subjects. This study emphasizes the importance of having a good 

classroom climate where all students feel noticed, calm and safe, to make dialogue and 

discussions work in the classroom. 

 

Keywords: oral communication, dialogue, sociocultural theory, classroom climate. 

Nyckelord: muntlig kommunikation, dialog, sociokulturell teori, klassrumsklimat. 
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1. Inledning 

Att muntlig kommunikation främjar elevers lärande är något som blivit en central tanke, inte 

minst i läroplanen Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet som lägger 

stor vikt vid den muntliga färdigheten och syftar till att utveckla elevernas förmåga inom detta 

område. Muntlig kommunikation menas även vara en viktig del av elevernas 

identitetsutveckling då språk, lärande och identitetsutveckling anses vara förknippade med 

varandra. Språket har därmed en stor betydelse för elevernas identitet. I läroplanen påpekas att 

kunskap bildas genom språket och genom språket görs kunskapen synlig och kan diskuteras 

med andra (Skolverket 2011a, s. 222-227). 

 

Då majoriteten av forskningen som finns inom ämnet muntlig kommunikation (se under 

avsnitt 3 nedan) betonar att lärandet ökar med hjälp av dialog mellan eleverna är det intressant 

att undersöka hur ett antal lärare tänker om sin planering av de muntliga momenten och hur 

detta kan se ut i undervisningen i en del klassrum. I läroplanen betonas vikten av elevernas 

muntliga förmåga och att de ska få möjlighet att använda och utveckla sitt språk på ett brett 

vis (Skolverket 2011a, s. 13). 

 

Utifrån läsningen av läroplanen och den tidigare forskningen började funderingar om hur 

lärare tänker om sitt arbete med den muntliga kommunikationen i klassrummet ta plats i mitt 

huvud. Även tankar om vad lärarna upplever sker med elevernas inlärning i och med arbetet 

med detta uppstod och utifrån det skapades idén om denna uppsats. Då muntlig 

kommunikation i klassrummet ger en bred infallsvinkel har jag valt att avgränsa min uppsats 

till den muntliga kommunikationen i klassrummet med fokus på lärarnas planering av detta i 

undervisningen. Min studie rör även hur lärarna upplever att eleverna påverkas av deras olika 

val gällande gruppsammansättning och arbetssätt samt hur varje enskild lärare jobbar med att 

få alla elever att komma till tals. Observationerna begränsades till att studera i vilket 

undervisningsmoment under skoldagen som mest dialog med och mellan eleverna sker. Jag 

observerade även vad för slags dialog som skedde, om det var kopplat till lektionen eller om 

det handlade om vardagliga ämnen, samt i vilken mån lärarna uppmuntrar eller tystar ner 

diskussioner som tagits på elevernas initiativ. 
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1.1 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer jag gå in på forskning och debatter som är aktuellt för det område som 

har undersökts. Jag kommer även framhålla de mål och centrala innehåll i Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2011a) som är relevanta för att 

förstå studiens bakgrund. 

 

Vi människor är beroende av att kunna meddela oss med varandra. Språket med både det 

skrivna och talade ordet är det bästa redskap vi har för att kunna kommunicera med andra 

människor, enligt Mikhail Bakhtin (i Dysthe 2003, s. 95-113). Lev Vygotskij (enligt Dysthe 

2003, s. 75-90) menar att språk och kommunikation är förutsättningen för att lärande och 

tänkande skall kunna ske samt att effektivt lärande sker när eleverna möts i dialog eftersom 

det är först då deras kunskap på riktigt bekräftas och därmed stärks. Var och en måste bygga 

sin egen kunskap framhåller Olga Dysthe (1996, s. 46), det är ingenting som sker i en 

överföring från en individ till en annan utan det sker i samspel med andra människor. Dysthe 

(2003, s 67-68) påpekar att även mening utvecklas och skapas gradvis i samtal med andra. 

Därför är det flerstämmiga klassrummet bra eftersom flera röster tillsammans berikar 

individens förståelse. Det flerstämmiga klassrummet innebär att klassrummet innehåller en 

mångfald av stämmor samtidigt som språket är i fokus (Dysthe 1996, s. 68). Martin Nystrand 

(1997 s. 15-29) belyser genom sina kvalitativa studier att dialogen i undervisningen främjar 

elevernas lärande genom att ge eleverna möjligheterna att diskutera, komma med olika åsikter 

och synliggöra skilda perspektiv. 

 

I artikeln ”Så kan lärare hjälpa de blyga barnen” i Lärarnas tidning (2015) vidrör Lenita 

Jällhage ämnet tysta elever och diskuterar en del elevers ängslan och oro att prata inför andra 

skolkamrater och att svara på frågor med hela klassen närvarande. I samband med läroplanens 

syfte i kursplanen i svenska som fokuserar på att stärka elevernas tilltro till den egna språkliga 

och kommunikativa förmågan är elevers oro och ängslan kring att prata inför andra en viktig 

aspekt.  Även svenskans centrala innehåll gällande att eleverna ska få möjligheter och 

förutsättningar att ge muntliga presentationer samt muntligt berättande om vardagsnära ämnen 

med olika mottagare gör problemet aktuellt (Skolverket 2011a, s. 222). I och med det är det 

intressant att se på Dysthes uppfattning om att varje klassrum har en klassrumskultur som 

utvecklas omedvetet men som starkt påverkar eleverna och läraren i klassrummet. De som 
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befinner sig i klassrummet förhåller sig till denna klassrumskultur när de talar och skriver 

(1996, s. 215). 

 

1.1.1 Läroplanen 

Muntlig kommunikation i klassrummet är en viktig aspekt bland annat eftersom det i 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011a s. 13-

14) uttrycks att skolan ska se till att eleverna efter genomgången grundskola kan använda det 

svenska språket i tal och skrift på ett nyanserat vis. Läroplanen formulerar även mål i svenska 

som bland annat lyder att eleven genom undervisning ska ges förutsättningar att utveckla sin 

förmåga att formulera sig och kunna kommunicera i tal och skrift. Eleverna ska även få tilltro 

till sin språkförmåga och få möjlighet att uttrycka sig i olika sammanhang. Syftet med detta är 

enligt läroplanen att utveckla elevernas språk för att tänka, kommunicera och lära (Skolverket 

2011a s. 222). Detta bygger på antagandet att samspel flera elever emellan har positiv 

inverkan på individens lärande. Så småningom ska allt detta leda till att eleverna får förståelse 

för omvärlden och att sättet man kommunicerar på påverkar mottagaren på olika vis. 

  

I Skolverkets Kommentarmaterial till kursplanen i svenska framhålls språket som centralt för 

elevernas tankeutveckling och lärande, vilket utvecklas i samspel med andra och även ger 

eleverna förståelse för sig själva och andra (2011b s. 7). I läroplanen 2011 framhävs att 

eleverna genom undervisning ska ges möjlighet att utveckla relationer till sin omvärld och det 

är därför som kunskap om att använda tal (och skrift) på ett rikt och nyanserat sätt är viktig. 

Vidare i kommentarsmaterialet beskrivs att läroplanens påstående att språket är ett redskap för 

att tänka, kommunicera och lära kommer från de teorier som anser att människans språk ger 

möjligheter för att synliggöra och utveckla tankar. Därför är språket avgörande för tänkandet 

och lärandet (Skolverket 2011b s. 7). Utvecklingen hos eleverna i de tidiga årskurserna 

angående förmågan att kommunicera och anpassa språket efter olika sammanhang utgår från 

att eleverna klarar av att föra enkla samtal om elevnära frågor och ämnen (Skolverket 2011b 

s. 24).  I kommentarsmaterialet förklaras att språket och därmed lärandet utvecklas i samspel 

med andra och att det är med hjälp av språket som människan formar sin identitet. Detta 

innebär att eleverna ska få möjlighet att i undervisningen i svenska utveckla ett så rikt språk 

som möjligt. Det uttrycks även att språket är viktigt i de övriga ämnena utöver den svenska 

undervisningen (Skolverket 2011b s. 7). 
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1.1.2 Fördjupad förståelse genom deliberativa samtal 

I Skolverkets publikation Deliberativa samtal som värdegrund (2001 s. 5-13) påpekar Tomas 

Englund att deliberativa samtal och kommunikation är viktiga för meningsskapandet. Med 

deliberativa samtal menas deltagande samtal där olika argument ges utrymme och olika 

perspektiv intas. Genom dessa samtal fördjupas förståelsen med hjälp av andras tankar och 

idéer. I ett deliberativt samtal utformas, kommuniceras och accepteras elevernas tankar och 

kunskaper och sätts i relation till andra elevers perspektiv vilket utmanar deras lärande. 

 

1.2 Syftesbeskrivning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka de val gällande gruppsammansättningar och arbetssätt 

som kan tänkas finnas hos fyra lågstadielärare med avsikt att främja elevernas 

kunskapsutveckling genom muntlig kommunikation i klassrummet. 

 

1.3 Frågeställningar 

1. Hur tänker lärarna angående sina val gällande den muntliga kommunikationen i 

klassrummet och hur anser de att dessa påverkar eleverna? 

2. Hur upplever lärarna att elevernas lärande gynnas av arbetet med den muntliga 

kommunikationen? 

3. Hur integreras alla elever i undervisningen? 

 

2. Teorianknytning 

Här nedan kommer jag i stora drag ta upp sociokulturell teori, Vygotskijs teori om den 

proximala utvecklingszonen samt teori kring samtal och kommunikation. Jag kommer även 

definiera begreppet dialog enligt Bakhtin samt begreppet deliberativa samtal. Dessa teorier 

och begrepp är relevanta för att förstå tankegången i resultat- och analysdelens övergripande 

teman. Huvudtanken med det sociokulturella perspektivet samt Vygotskijs och Bakhtins teori 

är att lärande sker i samspel med andra och att dialogen är viktig för att få en djupare 

förståelse. Därför anser jag att dessa utgångspunkter är av stor vikt för att rama in elevernas 

kunskapsutveckling genom muntlig kommunikation i klassrummet. Bakhtin (enligt Dysthe 

2003, s. 95-113) menar att dialogen inuti människan sker samtidigt som dialogen med andra 
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pågår och det är det som utvecklar individens tänkande och så småningom lärandet och 

meningsskapandet. Mitt fokus för uppsatsen ligger på individernas samspel genom dialogen 

för att komma fram till ny kunskap och mening samt hur det påverkar kunskapsutvecklingen 

hos eleverna. 

 

2.1 Vygotskij och det sociokulturella  

Vygotskij (enligt Dysthe och Igland 2003, s. 78) menar att lärande sker på två plan. Först på 

det yttre planet, ett socialt plan i integration med andra, som sedan flyttas in till det inre 

planet, det individuella planet inuti individen, där språket bildas på nytt genom tänkandet. 

Tänkandet kommer därmed via språket. Samspelet mellan det yttre och inre planet är det som 

utvecklar sambandet mellan tänkandet och språket. Det inre planet är individens inneboende 

funktion och tankar och det yttre planet är omgivningens betydelsefulla påverkan. Språket är 

vårt viktigaste hjälpmedel för att utforska vårt inre (Dysthe och Igland 2003, s. 83). Vygotskij 

(enligt Dysthe och Igland 2003, s. 75-76) påvisar att den sociala samverkan utgör grunden för 

lärande och utveckling. Det Vygotskij (enligt Dysthe och Igland 2003, s. 80) poängterar är att 

lärande medför utveckling och att dessa är två sammanvävda processer från människans 

födsel. Genom samspel och kommunikation med andra kan förståelse skapas. Eftersom 

lärande är kommunikation måste man kommunicera för att lära.  

 

Den närmaste utvecklingszonen, även kallad den proximala utvecklingszonen, är området 

mellan det som ett barn kan klara av själv och det som barnet klarar av med hjälp av en vuxen 

eller ett mer kunnigt barn (Vygotskij enligt Dysthe 2003, s. 51). ”I denna zon ligger 

funktioner som befinner sig i utveckling. Det som är den närmaste utvecklingszonen idag kan 

bli den verkliga utvecklingsnivån i morgon. Det som barnet kan göra nu med assistans 

kommer det senare kunna göra ensam” (Dysthe och Igland 2003 s. 81). Det innebär att om 

barnet lämnas för sig själv utan hjälp kommer kunskapsutvecklingen och lärandet stanna av. 

För att utveckling ska kunna ske måste klassrumsaktiviteterna ligga framför eleven, en liten 

bit ifrån vad eleven klarar av på egen hand (Dysthe 1996, s. 55).  

  

Den sociokulturella teorin går enligt Dysthe (2003, s. 34) ut på att kunskap är präglad av den 

kultur en individ kommer från samt att kunskap i första hand skapas tillsammans med andra i 

ett specifikt sammanhang. Interaktion och samarbete är avgörande för lärande och att delta i 

sociala aktiviteter där lärande äger rum är därför nödvändigt (Dysthe 2003, s.41). Kommun-
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ikativa processer är förutsättningar för människans lärande och utveckling inom den 

sociokulturella teorin påpekar Dysthe (2003, s. 48) och genom kommunikation formar 

människan sig själv och andra. Barnet får ta del av kunskaper och färdigheter genom att 

lyssna, samtala, härma och samverka med andra. Den språkliga och praktiska interaktionen 

inom lärandet anses vara mycket nära förknippade med varandra. Språk och kommunikation 

ses vara det grundläggande för att lärande och tänkande ska ske. Dysthe (2003, s. 52) 

poängterar att lärande inom den sociokulturella teorin ses som en gemensam 

kunskapskonstruktionsprocess, inte som någonting överförbart. Med det menas att mening, 

kunskap och förståelse skapas genom interaktion människor emellan. 

 

2.2 Samtalet som resurs 

Per Linell (2011, s. 1-2) menar att människans förståelse av världen och kulturen har byggts 

upp genom kommunikativ konstruktion av begrepp och olika verklighetsuppfattningar. 

Kommunikativ konstruktion sker genom samtalen men kan även ske genom den inre 

dialogen, det vill säga tänkandet, samt genom skrivande och läsande. Genom samtal utför 

människan sociala handlingar och löser mindre och större problem, problem som är planerade 

att lösas men även de som man råkar komma in på under samtalet. Samtal är ett hjälpmedel 

för att få en gemensam förståelse och människan använder samtalet för att tänka högt till-

sammans. Linell (2011 s. 4) menar att människans relationer till andra har en avgörande 

betydelse för att ett samtal ska vara meningsskapande. Vidare påpekar Linell (2011, s. 1-2) att 

människans sociala konstruktioner av verkligheten, det vill säga de olika begreppen och 

uppfattningarna, blir till, bekräftas och omkonstrueras genom att de kommuniceras i de olika 

verksamheter där människan integrerar och organiserar sitt tänkande. På så vis blir det 

språkliga ett slags social fakta. Dialog är den kommunikation som sker mellan deltagarna, 

framhåller Linell (2011, s. 12-13) och meningsskapande sker i den kontextbundna dialogen 

och interaktionen mellan den som talar och den som lyssnar. 

 

Linell (2011, s. 12-13) beskriver den dynamiska språkteorin som växelspelet mellan den 

situerade interaktionen, det vill säga interaktionerna i de specifika situationerna, och de 

situationsoberoende praktikerna. Linell hävdar att några grundtankar är att språk och tänkande 

grundas i interaktion mellan individer och kontexter samt att språket lever och rekonstrueras 

genom samtalet i specifika situationer, som är en del av de situationsoberoende praktikerna. 

Språket blir en hjälp för att konstruera yttranden och mening i olika situationer och det är i de 
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kommunikativa aktiviteterna som mening skapas och rekonstrueras (Linell 2011, s. 14-15). 

Samtidigt utvecklar deltagarna en förståelse för omvärlden. I samtal synliggör deltagarna sin 

förståelse av andras men även sina egna tankar. 

 

2.3 Bakhtins dialogbegrepp 

Hela människans existens beskrivs av Bakhtin (enligt Igland och Dysthe 2003, s. 67-68) som 

en dialog och han menar att människan är i en ständig dialog med andra röster som aldrig 

avslutas, både verbalt och i tanken samt även i skrift. Bakhtin (enligt Dysthe 1996, s. 63) 

argumenterar att vi människor inte kan uppfatta oss själva utan att relatera till andra i vår 

omgivning, att jaget endast existerar i förhållanden till andra människor. Det är genom dialog 

i relation med andra människor som individen får förståelse för sig själv. 

 

Enligt Bakhtin (i Igland och Dysthe 2003 s. 99) är språket dilogiskt och yttrandet är den 

språkliga grunden. En människas yttranden är alltid kopplade till individens sociala, kulturella 

och individuella plan och dialogen är en mötespunkt för samspel men även konflikt mellan 

olika uppfattningar. Tänkandet, det inre talet, är en inre dialog likt ett samtal mellan olika 

röster. När en individ tar till sig den andres ord innebär det att de framhävs på nytt inuti 

individen som utvecklar olika meningar med dem, på så vis är språket en mötespunkt för 

samspel och konflikt mellan olika uppfattningar. Bakhtin (enligt Dysthe 2003. s 12) skiljer 

inte på muntlig och skriftlig dialog då han anser att det inte finns någon skillnad dessa två 

emellan. 

 

Bakhtin (enligt Igland och Dysthe 2003, s. 111-113) påpekar att förståelse och 

kunskapsutveckling sker genom processer där mening uppstår i konflikt mellan olika 

perspektiv. Detta sker i dialogen med andra, rättare sagt mellan mottagaren och den som 

pratar. Eftersom Bakhtin (enligt Dysthe 1996, s. 65-66) hävdar att vi skapar mening är 

responsen och återkopplingen det som aktiverar förståelsen. Varken respons eller förståelse 

kan finnas utan den andre, därför sker lärande i ett dialogiskt samspel. Respekten för den 

andres ord, viljan att lyssna och förstå den andres känslor och värderingar är det som skapar 

en lärande dialog (Bakhtin enligt Dysthe 2003 s.12-13). I dialog har deltagarna respekt för 

olikheterna som finns och uppstår och de använder den andres ord som tankeredskap men 

respekterar samtidigt sina egna ord, detta gör förståelsen aktiv och social. Det är endast som 

deltagare i dialoger där individen ger ett aktivt gensvar som människan kan förstå.  
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2.4 Deliberativa samtal 

I Skolverkets publikation Deliberativa samtal som värdegrund (2001, s. 5-13) definierar 

Englund deliberativa samtal som samtal där olika synsätt, föreställningar och värden blandas 

med varandra. De deliberativa samtalen innebär att individen lyssnar, överväger och 

argumenterar samt utvecklar eller omformulerar sitt eget perspektiv. Englund menar att 

deliberativa samtal utvecklar lärandet då detta sker eftersom det är viktigt för 

meningsskapandet. Kunskap skapas även därigenom när elevernas egna föreställningar och 

tankar utmanas i och med att eleverna intar ett mer reflektivt förhållningssätt vilket ökar deras 

lärande. Englund påpekar vidare att det deltagande samtalet för det mesta engagerar eleverna 

på ett annat sätt än de traditionella undervisningsformerna där läraren mestadels för en 

monolog, vilket innebär att en del elever får svårt att följa med eller helt enkelt inte lyssnar 

under lektionstid. Enligt Englund ses det deliberativa samtalet som bärande för demokratin i 

klassrummet eftersom flera olika perspektiv och tankar ges utrymme (2001, s. 5-13).  

 

3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogör jag för tidigare forskning som berör min studies syfte. Forskningen 

poängterar vikten av att elever får arbeta tillsammans och att diskussioner och dialog främjar 

kunskapsutvecklingen och meningsskapandet. 

 

3.1 Elevernas deltagande och användning av dialogen utanför klassrummet 

I sin avhandling Samtal, klassrumsklimat och elevers delaktighet – överväganden kring en 

deliberativ didaktik (2007) studerar forskaren Kent Larsson de möjligheter till lärande som 

finns genom det deliberativa samtalet med fokus på elevernas delaktighet och lärande genom 

samtal samt klassrumsklimat och demokratiska värderingar. Larsson (2007) kritiserar det 

traditionella klassrummet och belyser att lärandet är en aktiv process där eleverna ska vara 

deltagande. I studien används olika fokusgrupper, uppdelade i elever respektive lärare för att 

få fram deras åsikter och erfarenheter. 

 



 
 
 

12 

 

I studien kommer Larsson fram till möjligheterna med att använda sig av dialog och 

diskussion för att utveckla kunskaper inom samhällskunskapsämnet. Genom det deliberativa 

samtalet tillämpar och utvecklar deltagarna, i detta fall eleverna, en del förmågor som att 

argumentera, utveckla nya idéer samt lyssna på andra deltagare (Larsson 2007, s. 123-164). 

Larssons slutsats är att dialog och deliberativa samtal inom samhällskunskapen ger kunskap 

och grund för att använda i ett bredare medborgarperspektiv och det praktiska samarbetet som 

sker när elever interagerar i grupp visade sig vara lika viktiga som själva dialogen. 

 

3.2 Resonemang och relationer 

Anne Palmér, universitetslektor vid Institutionen för nordiska språk, undersöker i sin 

avhandling Samspel och solostämmor – om muntlig kommunikation i gymnasieskolan (2008) 

muntlig kommunikation ur ett språkutvecklingsperspektiv genom en etnografisk studie och 

samtalsanalys i två olika klasser. Palmérs syfte är att studera den muntliga kommunikationen, 

vilket är en del av inlärningsprocessen och avhandlingens fokus ligger på lärande som 

innefattar resonemang, vilket ofta utvecklas i samspel med andra. Med det menar Palmér 

(2008, s. 16) att individerna i lärandet använder resonemang för att tänka, ta in kunskap, göra 

jämförelser, ta ställning och formulera hypoteser. Studiens resultat visar att maktrelationer 

eleverna emellan men även mellan lärare och elever, kunskaper samt mönster för resonemang 

spelar in för vilken muntlig kultur som utvecklas i klassrummen (Palmér 2008, s. 180-184, ). 

Vikten av organiserad dialog i undervisningen och att lärarna uppmuntrar eleverna att ta för 

sig i klassrummet syns i resultatet. 

 

Resultatet visar även att läraren använder sin maktposition för att sprida möjligheten till varje 

elevs talutrymme i klassrummet och att lärarens roll är att lyssna på eleverna och uppmuntra 

dem att lyssna på varandra. Genom att som lärare lyssna, vara tydlig och ge ordet till de 

eleverna som inte själva aktivt tar initiativ till att vara deltagandet i klassrummet fördelas 

ordet i klassrummet och alla elever får komma till tals (Palmér 2008, s. 129, 183). 

 

3.3 Dialogkompetens 

Lektor i utbildningsvetenskap och forskaren Ann-Christine Wennergrens doktorsavhandling 

Dialogkompetens i skolans vardag – en aktionsforskningsstudie i hörselklassmiljö (2007) är i 

huvudsak en aktionsforskningsstudie för att förbättra undervisningen för hörselskadade elever 
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men hennes övergripande slutsatser hör ihop med övrig forskning inom detta avsnitt i min 

undersökning. I avhandlingen belyser och beskriver Wennergren dialogen mellan olika 

aktörer vilka är lärare, elever och forskaren, för att kunna förbättra undervisningen. 

 

Wennergrens resultat visar att lärarna använde sig av olika sätt för att förbättra inlärnings-

miljön för eleverna och att de införde strukturer samt bekräftade och utmanade eleverna för 

att stödja dialogen mellan dem. Inlärning där dialogkompetens var centralt var betydande för 

lärandet i klassrummet (Wennergren 2007, s. 34-35, 72-89). Till Wennergrens slutsats hör att 

den muntliga dialogen mellan eleverna påverkas av miljön och för att gå från inlärande till 

inlärning krävs aktivitet. Därför anser Wennergren (2007, s. 91-94, 99) att man måste bort 

från den traditionella möbleringen i klassrummet samt att en välplanerad möblering behövs 

för att dialog ska ske i större grad. I studien kommer Wennergren (2007, s. 50, 244) fram till 

att för att kunna ingå i en dialog krävs viss dialogkompetens och att i flerstämmiga miljöer är 

dialogen grunden för att utveckla kunskap och lärande tillsammans.  

  

3.4 Dialogens möjligheter 

Martin Nystrand, professor och filosofiedoktor har i sin artikel Dialogic Instruction: When 

Recitation Becomes Conversations (1997) gjort en kvalitativ studie och undersökt hur elever 

och lärare pratar med varandra för att belysa att det har betydelse för att kunna skapa en 

gemensam förståelse vilket bidrar till elevernas individuella kunskapsutveckling. Resultatet 

visar att elever inte enbart lär sig av att bli tilltalade utan genom att delta i kommunikativa 

utbyten, detta eftersom elevernas kunskapsutveckling stimuleras om de får möjligheten att 

utbyta tankar, diskutera problem samt skapa och utveckla idéer (Nystrand 1997, s. 15-27). I 

resultatet visas även att meningsskapande sker genom interaktion och att en dialogiskt 

organiserad undervisning ger de bästa inlärningsvillkoren, en anledning till det är lärarens 

höga förväntningar på eleverna (Nystrand 1997, s. 10). 

 

4. Material och metod 

I detta avsnitt beskriver jag hur jag har gått till väga med min uppsats. Jag kommer redogöra 

för de metoder jag använt, hur urvalet av skolor och informanter är gjord, hur jag samlat in 

mitt empiriska material samt vilka avgränsningar jag har gjort i arbetet med analysen. Utöver 
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detta beskriver jag även de etiska principerna jag har utgått ifrån samt diskuterar trovärdighet 

och generaliserbarhet för min studie. 

 

4.1 Metod för insamling av empiriskt material 

Jag baserar min uppsats på kvalitativa studier och har samlat in mitt empiriska material med 

hjälp av intervjuer med fyra olika lärare och använder mig av observationer som komplement. 

Kvalitativa metoder, enligt Ahrne och Svensson (2011, s. 11) är ett begrepp för alla metoder 

som bygger på intervjuer, observationer eller analys av texter. Ahrne och Svensson (2011, s. 

14) menar även att kvalitativa metoder ger bättre förutsättningar för att över huvud taget 

förstå andra perspektiv och miljöer. Dalen (2007, s. 11) menar att kvalitativa metoder ger 

förståelse för fenomen gällande personer och situationer i dessa personers verklighet. 

Kvalitativa metoder är särskilt bra att använda när man vill få förståelse för informanternas 

egna erfarenheter, tankar och känslor (Dalen 2007, s. 9). Eftersom syftet med uppsatsen är att 

undersöka om lärare upplever att deras planering gällande muntlig kommunikation påverkar 

elevernas kunskapsutveckling passar intervjuer bäst för att få en insikt i de utvalda lärarnas 

egna tankar och erfarenheter. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 37) påpekar att en 

kvalitativ studie med intervju som huvudmetod ger en inblick i hur situationen ser ut där och 

då men inte någon annanstans utanför den givna situationen. Detta är viktigt att ha i 

bakhuvudet då jag endast intervjuat fyra lärare för att få en bild av hur just de tänker kring och 

upplever sina undervisningssituationer. 

 

4.2 Urval och presentation av skolor och informanter 

4.2.1 Urval 

I min studie observerade jag och intervjuade fyra lärare på två olika skolor. Enligt Dalen 

(2007, s. 54) kan urvalet av informanter inte vara för stort eftersom både intervjuerna och 

bearbetningen av dem tar tid att utföra. Intervjumaterialet måste dock vara av en sådan 

kvalitet att det är tillräckligt för att tolka och analysera. Området skolorna låg i är inte av 

större vikt eftersom jag inte är ute efter att analysera varken skillnader eller likheter. Skolorna 

valdes därför först ut efter geografiskt område i närheten av där jag bor för att underlätta 

kommunikationen dit och jag mailade ett tjugotal lärare. Då jag inte fick något svar bestämde 

jag mig för att maila en person på en skola jag har kontakt med sen förut. Genom min 

kontaktperson fick tag på en lärare som var intresserad av att bli intervjuad, jag fick även 
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tillstånd att observera klassen. Vidare mailade jag en annan lärare jag haft kontakt med sedan 

innan och frågade om tips till personer som skulle kunna tänka sig att delta, på så vis hittade 

jag ytterligare en lärare som var intresserad av att delta i min studie. Därefter använde jag mig 

av snöbollsmetoden (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s. 43), vilket betyder att jag genom 

en person frågade mig vidare och fick tag på två andra lärare som var villiga att ställa upp på 

intervju och gav mig tillåtelse att observera deras lektioner. 

 

4.2.2 Presentation 

Den ena skolan är en kommunal skola belägen i ett villaområde i en kommun söder om 

Stockholm med närhet till både storstad och natur. Skolan har årskurserna F-9 och är tre 

klasser i varje årskurs med totalt cirka 950 elever. På denna skola intervjuade och observerade 

jag tre lärare och deras lektioner, två klasser i årskurs ett och en årskurs två. Den andra skolan 

är även den kommunal som ligger i ett villaområde med närhet till natur i en kommun norr 

om Stockholm. Skolan, med årskurs F-3, har ungefär 100 elever och en klass i varje årskurs. 

Här intervjuade och observerade jag en lärare och dennes lektioner i årskurs två. Nedan följer 

en tabell över lärarna och deras elever. Lärarna har blivit tilldelade fingerade namn. 

 

Tabell 1:  Studiens informanter, deras utbildning, verksamhetsår som lärare samt information om  

elevantal i den  nuvarande klassen. 

Lärare Utbildning Arbetat som lärare i Årskurs Elev- Intervjulängd 

    (år)   antal (minuter) 

Alva Svenska, SO 1-7, förstelärare 14 2 24 45 

Beatrice 

Barnskötar-, förskollärar-, och 

gamla lågstadielärarutbildning 28 1 28 54 och 30 

Celine 

Pedagogiskt arbete med yngre barn, 

ålder 0-9 år 1,5 2 27 39 

Diana Förskollärare, lärare åk F-5 ca 10 1 28 48 

 

4.3 Forskningsetiska aspekter 

Genom hela uppsatsen har jag använt mig av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (2015 s. 7-

10). Inför samtliga intervjuer och observationer har informanterna blivit informerade om 

studiens syfte, att de kan dra sig ur närhelst de vill, att all medverkan görs helt anonymt och 

samtycke till att delta i uppsatsen har fastställts. Efter intervjuerna sammanfattades vad som 
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sagts för informanterna och de fick frågan om de ville ändra eller ta bort något. Alla 

informanter godkände att deras svar var med i min studie, i ett fall bad informanten att få 

lägga till information till en del punkter som togs upp under intervjun. Upprepade gånger 

förklarades att endast jag kommer lyssna på intervjuinspelningarna och att det inspelade 

materialet samt mina anteckningar enbart kommer användas till pågående studie och att 

ingenting kommer skrivas i uppsatsen som påverkar informanterna negativt. Jag förklarade 

även för informanterna att jag efter uppsatsens inlämning kommer radera filerna från både 

telefonen, vilken användes vid inspelningen av intervjuerna, och datorn samt att det inte 

gjorde något om de råkade säga en elevs eller kollegas namn under intervjun eftersom jag är 

den enda som lyssnar på inspelningsmaterialet och att det sedan kommer tas bort. 

 

4.4 Metoddiskussion 

4.4.1 Intervju 

Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 36) är intervju den vanligaste forsknings-

metoden i arbete med kvalitativa studier. Det finns dock en svaghet med intervju som metod, 

vilket är att den ger en begränsad bild av en situation (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s. 

56). Därför har jag valt att komplettera mina intervjuer med observationer (se nedan under 

avsnitt 4.4.2 Observation). Jag valde att utföra semistrukturerade intervjuer vilket enligt Dalen 

får informanten att prata mer öppet och fritt. Vid en semistrukturerad intervju har teman för 

intervjuns diskussion redan valts av intervjuaren (Dalen 2007, s. 30-32). Samtliga intervjuer 

följde en intervjuguide uppdelad i centrala teman med frågor i syfte att ge svar på de 

viktigaste områdena i studien. Alla intervjupersoner fick samma huvudfrågor och utifrån sitt 

svar ställde jag därefter olika följdfrågor. Jag fick tillstånd att spela in samtliga intervjuer, 

vilket underlättade i mitt efterarbete. Dalen (2007, s. 33) understryker vikten av att spela in 

sitt material för att ordagrant kunna återge vad som sagts i intervjun. I samband med 

intervjuerna förtydligade jag att informanterna, eleverna och skolan kommer vara helt 

anonyma och att de när de vill kunde välja att avbryta delaktigheten i min studie. Efter 

intervjuerna sammanfattade jag kort vad som sagts och frågade om jag kunde återkomma med 

frågor om förtydligande kring deras svar om några sådana skulle uppstå (enligt Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2011, s. 47). Samtliga informanter gick med på detta. 
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Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 45) framhåller att olika miljöer framkallar olika 

känslor hos informanterna som innebär att de kan vilja framstå på olika vis beroende på 

vilken miljö intervjun hålls i. Jag valde att utföra intervjuerna i informanternas egna klassrum 

eftersom det är en plats jag tror de känner sig trygga i och vi kunde prata i en lugn miljö till 

största delen ostört. En av intervjuerna som gjordes blev dock tidspressad och jag kände hur 

jag stressade informanten att svara genom att näst intill avbryta och ställa nästa fråga, 

informanten gavs knappt heller någon betänketid mellan min fråga och sitt svar. Jag valde 

därför att komma tillbaka vid ett senare tillfälle då jag även ställde om en del frågor som jag 

hade stressat fram svaren på vid den tidigare intervjun för att jag på så sätt skulle kunna få ett 

ordentligt svar när informanten kände sig lugn istället för uppjagad. 

 

4.4.2 Observation 

Jag använde mig av öppen men även delvis dold observation (Lalander 2011, s. 89). Läraren i 

fråga visste varför jag var där men till eleverna i två av fallen specificerades inte mer än att 

jag var där för att titta på hur de arbetade under olika lektionsmoment och i de två sista fallen 

noterades min närvaro endast av nyfikna blickar samt hälsningar. Samtliga lärare hade i 

förväg meddelat eleverna att jag skulle komma, men inte vad jag skulle göra där. I åtanke 

hade jag det Lalander (2011, s. 90) kallar för forskareffekt, vilket kan medföras i en öppen 

observation och innebär att informanterna beter sig annorlunda än vad de skulle ha gjort om 

inte forskaren befunnit sig i rummet. Tanken var att jag skulle utföra en passiv observation 

vilket visade sig vara svårt när eleverna kom fram och ställde frågor. Därför blev mina 

observationer partiellt deltagande (Lalander 2011, s. 90). I ett av klassrummen arbetade 

eleverna som vanligt utan att verka ta någon notis om mig, en del elever kommenterade dock 

att jag skrivit mycket i mitt anteckningsblock. 

 

Enligt Lalander (2011, s. 98-99) innebär observation att man antecknar det som är av värde 

för studien samt formulerar frågor till fältet. Under observationerna hade jag i förväg bestämt 

vad jag skulle studera för att inte göra mitt material allt för brett och lösryckt. Jag studerade i 

vilka av de olika momenten i klassrummet under en dag mest interaktion med och mellan 

eleverna verkade ske. Jag observerade även vad för slags kommunikation som skedde och 

vilken kommunikation som tilläts av läraren. Jag utgick inte från ett observationsschema utan 

i stunden jag iakttog någonting av det ovan skrev jag ner vad jag observerat i mitt 

anteckningsblock och reflekterade över det efter genomförd observationsdag. Observationerna 
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skedde i de klassrum som intervjuerna sedan gjordes i, varje klassrum observerades under en 

eller två hela undervisningsdagar. I min studie är intervjuerna av största fokus och 

observationerna endast ett komplement, därför observerades inte undervisningen under fler 

tillfällen. Fler observationstillfällen hade dock kunnat ge studien ett bredare perspektiv än i 

nuläget. 

 

4.5 Bearbetning av empiriskt material 

Det empiriska materialet innefattar ljudinspelningar av intervjuer samt observations-

anteckningar. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 54) menar att en positiv aspekt av 

transkriberingen av det empiriska materialet är att man lär känna sitt material och kan börja 

tolka det som sagts under intervjuerna redan i transkriberingen. I min uppsats har jag lagt 

största fokus vid inspelningarna av informanternas erfarenheter. Vid transkriberingen av 

intervjuerna skrev jag ner intervjufrågorna och under dessa skrevs varje informants svar ner 

för att jag på så vis skulle fokusera frågorna. Jag valde bort det informanterna pratade om som 

var irrelevant i förhållande till intervjufrågorna, utöver det skrevs svaren ner noggrant för att 

jag på så vis skulle kunna hitta teman och mönster i mitt material. Observationerna skrevs ner 

och jag markerade det som stämde överrens med eller sa emot de teman jag fick fram vid 

transkribering av intervjuerna. Enligt Rennstam och Wästerfors (2011, s. 196) är det 

viktigaste i en kvalitativ studie variationen och innebörden, inte mängden insamlat material 

och det är eftersträvansvärt att hitta specifika teman med olika infallsvinklar för att få ett 

behändigt material till analysen. 

 

4.6 Analysens avgränsningar 

Dalen (2007, s. 74) framhäver att forskaren måste gå igenom sitt material för att hitta 

konkreta teman som kan kategorisera materialet på ett nytt sätt. Syftet är att de nya 

kategorierna ska hjälpa forskaren att hitta möjligheter för att förstå innehållet på en tolkande 

och teoretisk nivå. Under transkriberingen av intervjumaterialet upptäckte jag att en del av de 

teman som var i fokus i intervjuguiden under intervjuerna fokuserades av samtliga 

informanter. Under transkriberingen la jag emellertid även märke till nya teman som 

informanterna la stor vikt vid. Utifrån detta hittade jag var tonvikten i analysen bör läggas, i 

enlighet med Dalen (2007, s. 85). De teman som fokuseras i resultat- och analysdelen här 

nedan togs därför fram eftersom dessa var tydliga teman som var genomgående i intervjuerna 
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och märktes även under informanternas undervisningstillfällen under observationerna. De 

teman som tas upp diskuteras även mycket i forskning och fokuseras av teoretiker. 

 

4.7 Trovärdighet och generaliserbarhet 

Triangulering inom kvalitativa studier innebär, enligt Svensson och Ahrne (2011, s. 27-28), 

att man kombinerar olika metoder som hjälper forskaren att komma fram till en djupare 

förståelse av verkligheten än om man endast utgått från en metod. Svensson och Ahrne (2011) 

menar att studiens trovärdighet då ökar om de olika metoderna kommer fram till liknande 

resultat. I min studie har jag använt mig av triangulering och syftet är inte att belysa just ett 

perspektiv utifrån intervjuer och observationer utan att belysa de olika beskrivningarna och 

infallsvinklarna informanternas olika tankar och erfarenheter ger. Svensson och Ahrne (2011, 

s. 28-29) påpekar att generaliserbarheten innebär att man kan säga något om en annan miljö 

än just den miljön som har studerats. I kvalitativa studier är generaliserbarheten en svaghet 

eftersom intervjuer och observationer måste ses som situerade och kan inte överföras till 

andra situationer. I och med att jag även endast intervjuat och observerat fyra olika lärare i 

min studie gör det uppsatsen svår att generalisera eftersom informanterna är så få. Däremot 

visar min studie på allmänna tendenser inom de olika informanternas svar och undervisning.  

Min studie kan även få större trovärdighet i jämförelse av resultat med tidigare studier inom 

ämnet. 

 

5. Resultat och analys 

Resultatet av intervjuerna med informanterna och observationerna av lektionerna kommer att 

redovisas i detta avsnitt. Resultatet kommer även analyseras utifrån de teorier och tidigare 

forskning som beskrevs i föregående avsnitt ovan. Frågeställningarna diskuteras och har 

tilldelats underrubriker utifrån övergripande teman som tydligt framgick efter 

transkriberingen av intervjuerna och observationsanteckningarna. Observationerna har varit 

ett bra stöd både i intervjuprocessen då jag beskrev för lärarna vad jag sett dem göra och de 

kommenterade på detta men även som stöd i mitt empiriska material. Generellt har alla fyra 

lärarna liknande förhållningssätt men de fokuserar en del aspekter olika mycket. 
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5.1 Hur tänker lärarna angående sina val gällande den muntliga 

kommunikationen i klassrummet och hur anser de att dessa påverkar eleverna? 

5.1. 1 Elevnära undervisning och smarta funderingar 

Samtliga lärare beskriver hur de introducerar undervisningsmoment med genomgång där 

eleverna ska vara tysta och lyssna så att de inte missar något och därefter får de arbeta. 

Beatrice berättar att hon försöker hålla sina genomgångar elevnära. Hon anser att det är bra 

eftersom hon märker att det blir lättare för eleverna att förstå det de ska göra om de kan 

relatera det till sin vardag. Beatrices resonemang om elevnära kan sättas i relation till 

Larssons (2007, s. 18-19) resultat om elevnära i undervisningssammanhang. Larsson 

framhåller att det är viktigt för att alla elever ska känna sig inkluderade samt att ingen ska 

exkluderas på grund av undervisningens fokus och för att ingen elev på grund av bristande 

intresse för området ska hålla sig tyst. Larsson pekar på att det måste finnas en balansgång 

mellan alla de olika intresseområden som finns i klassrummet och att de måste tas tillvara på 

för att få en ökad dialog mellan eleverna. Se även exempel på Vygotskij (enligt Dysthe 2003, 

s. 88) som betonar att det måste vara ett samband mellan skolan och elevernas vardagliga 

intressen, därför måste det finnas en koppling mellan elevernas intressen och undervisningen. 

Larssons (2007, s. 19) studie indikerar även att om undervisningen har en aktiv dialog mellan 

lärare och elever om hur eleverna vill utforma undervisningen, i den mån det går, ökar 

elevernas intresse för själva ämnet och elevens lärande kring ämnet underlättas. Celine 

beskriver hur hon kan ta upp ett tal på tavlan i helklass under genomgångarna. Detta för att 

eleverna ska kunna diskutera hur de kan komma fram till lösningen och förklara hur de tänker 

för de andra i klassrummet. Under observationen av Dianas klassrum la jag märke till att 

Diana för det mesta talade om målet för varje lektion för eleverna innan de fick börja med sitt 

arbete. Hon förklarar i intervjun att hon alltid försöker tala om målet för varje lektion för att 

hon vill att eleverna ska ha klart för sig vad de ska ha uppnått vid lektionens slut. 

 

När det kommer till en situation där en elev tar upp ett ämne som inte hör till den nuvarande 

undervisningen skiljer sig lärarnas uppfattningar. Alva tar till vara på dialogen mellan 

eleverna, hon tycker det är roligt när eleverna kommer med nya saker och spinner gärna 

vidare på det de har att säga. Diskussionerna de har i klassen brukar enligt Alva vara 

intressanta men hon påpekar dock att det inte kan handla om sådant som är helt oväsentligt 

som gör att eleverna svävar ut för mycket. Alva framhåller att elever oftast kommer med 

smarta kommentarer och ibland kan det vara någonting personligt som en elev behöver prata 
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om, till exempel som att någons hund har dött, och då anser Alva det väldigt viktigt att prata 

om det. Beatrice menar att om en elev börjar prata om melodifestivalen eller vem som ska gå 

på discot på fredag är det inte accepterat men om de tar upp händelser som kan ha skett till 

exempel på idrotten eller någon annanstans utanför klassrummet kan det behöva lyftas. Om 

det till exempel är en matematiklektion och någon elev funderar över hur 17 stavas eftersom 

det uttalas med sj-ljud är det okej att dra in svenska och stavning för det anknyter till 

pågående lektion. Diana är inne på samma spår och berättar att hon tror att det alltid finns en 

tanke bakom varför eleven kommer på något och vill dela med sig av sina idéer. Celine 

brukar be eleverna att spara sin tanke om deras kommentar eller fundering inte hör till ämnet 

men hon visar alltid att hon har förstått att eleven vill säga något men ber den skriva ner sin 

tanke så att de kan diskutera det under lektionen där det hör hemma. Celine menar att svenska 

är svenska och det är viktigt för att eleverna inte ska flyga iväg i sina diskussioner och tankar. 

Det är det mentorstiden är till för, då får de prata om vardagliga saker och sväva ut i 

diskussionerna och hon tycker att det då är häftigt att se hur de spinner vidare på varandras 

tankar. 

 

I observation av Dianas klassrum efter lunch är det högläsning och en elev stör hela klassen 

och avbryter läsningen genom att konstant fråga om den inte kan arbeta under högläsningen 

med det den ligger efter i efter att ha varit borta. Diana avbryter sin läsning men istället för att 

förmana eleven att vara tyst och vänta till efter högläsningen ställer hon frågor och kommer 

på så sätt fram till att eleven är orolig för att inte hinna göra klart det den missat. Diana 

försäkrar eleven om att det finns tid till att göra klart uppgifterna efter högläsningen, vilket 

leder till att eleven lugnar sig och lyssnar till berättelsen. Diana förklarar situationen under 

intervjusamtalet med att det måste ligga någonting bakom varför eleven stör och att hon 

därför ställer frågor så att hon kan få fram orsaken. När de hittar grunden till varför eleven 

stör kan Diana lugna eleven och fortsätta med dagens planering. 

 

5.1.2 Ljudnivån 

Utifrån mina observationer i samtliga klassrum anser jag att det tydligt märks hur lärarna 

arbetar med ljudnivån i klassrummet. Det finns en tydlig skillnad mellan moment där de vill 

att det ska vara tyst och eleverna får ordet vid handuppräckning respektive när småprat med 

eleven bredvid är accepterat. Det är läraren som indikerar till eleverna vilken ljudnivå som 

accepteras i de olika momenten, ska det vara tyst exempelvis vid genomgångar påminner de 
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ofta eleverna om handuppräckning. Under observationen i Celines klassrum la jag märke till 

att Celine pratar med låg och lugn röst när hon tilltalar eleverna i helklass. När jag frågade 

henne om det under intervjun förklarade hon att det fångar elevernas uppmärksamhet på ett 

vis normal eller höjd samtalston inte gör och att resultatet om hon höjer sin röst blir att 

ljudnivån i klassrummet stiger. Alla fyra lärarna är eniga om att ljudnivån i klassrummet beror 

på vilken typ av lektion de håller. Samtliga vill ha tyst under genomgångarna så att eleverna 

kan lyssna och ingen missar något viktigt. Alva poängterar att eleverna alltid får räcka upp 

handen om det är någonting de kommer på men de får inte prata rakt ut då. De lektioner där 

mer diskussion är tillåtet kan vara lite mer pratiga och då kommer fler elever igång och vågar 

dela med sig av tankar. 

 

Alva berättar att eleverna i hennes klass har svårt med att vänta på sin tur, vilket inte enbart 

gäller i samtal utan överhuvudtaget, och det leder till att ljudnivån ibland kan stiga rätt rejält. 

De elever som pratar tappar koncentrationen och gillar inte att bli avbrutna. Det är så extremt i 

hennes klass att hon och fritidspedagogen hela tiden måste komma in och styra så att samtalet 

kommer någon vart och att eleverna lyssnar på varandra. Under mattelektionerna har Alva 

gärna diskussionslektioner där eleverna själva får komma fram till tavlan och visa hur de 

tänker när de löser ett problem och så får alla elever vara med och kommentera vilket de alla 

har nytta av. Alva menar att ett bra klassrum inte är där det är knäpptyst hela tiden för att den 

pedagogiska tanken oftast inte fungerar så idag och påpekar att när eleverna arbetar i par är 

det självklart att det blir pratigt i klassrummet. Beatrice påpekar att alla elever i klassen vet att 

när de går över tröskeln så är det arbetsro som gäller. Men om aktiviten är grupparbete där de 

ska klura på en uppgift tillsammans måste de prata ihop sig i gruppen men då i lägre 

samtalsnivå. När eleverna får en uppgift som de måste vara koncentrerade för att lösa måste 

det vara tyst i klassrummet så att de kan tänka ut hur de ska lösa uppgiften. Det är den 

pedagogiska tanken bakom varje aktivitet som styr ljudnivån i klassrummet menar Beatrice. 

Däremot är det vissa regler som gäller oavsett vad det är för aktivitet som pågår, till exempel 

att man inte går runt och pratar med en kompis om man skulle känna för det. Det stör både 

Beatrice och en del elever i klassen som måste koncentrera sig på uppgiften, dessutom får inte 

dessa elever gjort det som de ska. 

 

Celine menar att tyst läsning är en aktivitet där det måste vara tyst men annars får eleverna 

prata med varandra för hon märker att det ger mer för dem om de kan prata tillsammans. 
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Arbetsron är viktig i Celines klassrum för att eleverna ska kunna koncentrera sig. Att eleverna 

pratar med varandra accepteras men om de pratar för högt säger hon åt dem att dämpa sig. 

Diana erkänner att hon efter 10 år fortfarande kämpar med ljudvolymen och medger att det är 

ett känsligt ämne för henne. Hon funderar över om det någonsin kan bli för låg ljudvolym i ett 

klassrum men säger sedan att eleverna lär av varandra och då måste de få prata. Samtigit finns 

de elever som är känsliga för ljud men då finns det hörselkåpor som de kan använda om de 

skulle känna att de behöver det. Diana undrar om hög ljudvolym nog mest är jobbigt för 

hennes egen skull och berättar att hon har skyltar i rött, gult och grönt som sätts upp på tavlan. 

Den röda skylten används oftast vid genomgångar och betyder att alla ska vara tysta och att 

man räcker upp handen om man vill säga något. Gult innebär att man kan viska och småprata 

med den bredvid och den gröna skylten indikerar att det är okej att prata med varandra och 

röra sig runt i klassrummet. Diana lägger till att hon oftast glömmer bort att byta skyltarna så 

därför använder hon inte dem så ofta men tycker att det fungerar bra i klassrumet ändå. 

 

5.1.3 Förutsättningar och svårigheter 

För att diskussioner ska fungera bra i klassrummet framhåller Celine att det är viktigt att 

eleverna vet vad de ska prata om och vad de ska göra. Att alla kommer till tals och kan 

ramarna för uppgiften är underlag för bra diskussion. Celine upplever att det är svårt att få 

eleverna att börja samarbeta och diskutera med varandra om hon har förklarat uppgiften för 

dåligt. Om eleverna inte ens förstår första steget i uppgiften menar Celine att de inte kan 

förstå hur de ska lösa uppgiften vilket gör att det blir svårt att få igång en dialog eleverna 

emellan, då får Celine gå runt till varje grupp och sätta igång dem. Om en sådan situation 

skulle uppstå brukar Celine reflektera över sig själv efteråt och tänker hur hon kunde gjort för 

att förhindra det och vad som skulle kunna göras ännu tydligare nästa gång. 

 

Det som krävs av lärarna för att diskussioner ska fungera bra tycker Celine är att ge eleverna 

möjligheter till att prata och uppgifter det går att diskutera kring. Diana menar att det krävs att 

man som lärare ställer bra och öppna frågor men säger att hon inte behöver göra det ibland för 

att eleverna i hennes klass fungerar så. Någon vill säga någonting och så smittar det av sig 

vilket leder till att det bara flyter på. Alva anser att lärarna måste våga släppa lite och lyssna 

på elevernas smarta tankar och våga spinna vidare på det de säger. Lärarna berättar alla om 

vikten av att eleverna kan lyssna på varandra och att de inte skrattar åt en annan elevs fråga 

eller retas om en elev ber om hjälp. Beatrice berättar om att hon ibland sätter alla elever som 
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gärna tar för sig och pratar mycket i samma grupp. De eleverna, menar Beatrice, tror att de 

kan allt men när det väl gäller så kan de inte komma fram till en lösning eller förklara för 

varandra hur de tänker och problemet ligger i att de inte kan lyssna på varandra. De är bra på 

att säga vad de själva kan och tycker men de vet inte hur man samarbetar. Beatrice avslutar 

frågan med att eleverna i hennes klass än så länge är ganska små då de bara går i ettan och att 

detta är något hon får fortsätta jobba med. 

 

Beatrice påpekar att gruppsammansättningen är viktig i de fall de används i undervisnings-

syfte och tycker att om lärare kunde lägga större delen av lektionerna på olika gruppaktiviteter 

skulle det vara till många elevers fördel. Celine kan märka att eleverna i hennes klass blir mer 

engagerade när de får diskutera uppgifter i grupp och upplever att de tycker att det är ett roligt 

sätt att arbeta på. Eleverna hjälps åt att komma på svaren och skriver tillsammans ner tankar 

och stödord. Beatrice har märkt att när eleverna arbetar i grupp vågar fler ta plats och att 

gruppstorleken påverkar hur aktiv man kan få eleverna att vara. Celines och Dianas elever 

deltar aktivare i lektionerna när de ska samarbeta. Eleverna har då varandra som stöttar och 

hjälper. Se som exempel Palmérs studie (2008) som belyser hur gruppaktiviteter i mindre 

grupper har möjlighet att utveckla elevernas dialog genom att de i samtal får utrymme att 

utveckla sina tankar och perspektiv i möte med andra elever. Palmér påpekar att det däremot 

inte alltid finns möjlighet till dessa aktiviteter på grund av gruppens sammansättning, 

sammarbetsförmågan och maktrelationer i klassrummet (Palmér 2008 s. 36-37). Diana menar 

emellertid att för många elever i en grupp kan få fel effekt eftersom någon elev då kan bli 

utanför och inte kommer med i diskussionen. Hon lägger fram att en svårighet med 

gruppsammansättningen är att om hon råkat sätta många starka elever och någon svag i 

samma grupp kommer den svaga eleven inte säga någonting, därför måste planeringen av 

grupperna få ta tid. 

 

Jag tolkar lärarnas uttalanden och erfarenheter av påverkan på eleverna i ljuset av den 

sociokulturella teorin där lärande är en gemensam process och kunskap skapas tillsammans 

med andra i specifika sammanhang. Där interaktion och samarbete är väsentligt för lärande 

och de kommunikativa aktiviteterna ses som avgörande för människans kunskapsutveckling. 

De kommunikativa processerna ses som en förutsättning för att få igång människans tänkande 

och på så vis även människans lärande (Dysthe 2003, s. 34, 41). 
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5.1.4 Ett tillåtande klassrumsklimat 

Alva menar att eleverna måste ha respekt för varandra och kunna lyssna på andra. De får inte 

säga taskiga saker till varandra och det är viktigt att markera som lärare. Att den sociala 

miljön i klassrummet är tillåtande menar Alva är viktigt för att eleverna ska våga berätta. Med 

det menar hon att eleverna ska känna att de kan säga fel, utan att någonting händer eller att 

andra elever retas. Alva vill inte att eleverna ska vara rädda för att göra fel, hon menar att det 

är en del av livet och att man lär sig av sina misstag. Från första dagen hon hade klassen har 

hon försökt att arbeta med klassrumsklimatet för att alla ska känna sig trygga och våga öppna 

munnen. Jag jämför lärarnas tankar kring klassrumsklimat med Palmérs resonemang om att 

en förutsättning är att klassrumsklimatet är tillåtande för att lärandet ska kunna främjas av 

dialogen, det måste vara tryggt och lugnt. Med det menas att alla elever ska känna sig trygga 

med att ställa frågor samt uttrycka sig med egna ord i dialog och reflektion kring sina tankar 

och sin kunskap. Klassrummet är en plats där alla får komma till tals och den elev som pratar 

ska känna att de andra lyssnar på det den har att säga (2008, s. 102-104). 

 

Det kan även tolkas utifrån Dysthe (1996, s. 216) och Larsson (2007, s. 177-178) som menar 

att det är läraren som har det största ansvaret för att skapa och forma klassrumskulturen och 

har en avgörande roll i att skapa en trygg och välkomnande miljö som ska främja ett positivt 

klassrumsklimat som är reflekterande och socialt. Larsson visar också på att läraren även ska 

bidra till att eleverna blir mer öppna och utvecklar nya och flera sätt att se på sig själva och 

andra. Kommunikation bygger på att deltagarna har bra relation till varandra, i mening att de 

visar respekt, känner trygghet och har tillit till varandra (Larsson 2007, s. 95). 

 

Beatrice förklarar hur hon kan skriva fel på tavlan ibland och att när en elev kommer på det 

brukar hon säga att det blir lite tokigt ibland och att alla gör fel. Hon poängterar då att även 

vuxna svarar fel eller skriver lite konstigt men att ingenting händer om det skulle vara så. Att 

stoppa konflikter på en gång när de uppstår anser Celine är viktigt och att som lärare även 

närvara på raster. På så vis markerar man som lärare vad som är accepterat beteende och det 

kommer ge inverkan på klassrumsklimatet. Celine brukar sitta kvar i klassrummet och planera 

efter skoldagens slut samtidigt som fritids har klassrummen. Det innebär att hon och eleverna 

ser varandra vilket Celine menar är bra för hennes relation till dem. Hon vill att eleverna ska 

känna att hon alltid finns där som en stöttepelare i undervisningsmomenten om någonting 

skulle bli jobbigt. Jag relaterar Celines tankar till Bakhtins (enligt Dysthe 1996, s. 64) idéer 
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om den andre där varje individ ser och hör sig själv genom andra. Därför är framför allt 

relationen mellan elever och lärare i klassrummet betydande för att eleverna ska våga synas 

och höras.  

 

5.1.5 Strategier och planering 

Alvas elever gillar att diskutera och spexa vilket leder till att de deltar aktivare i lektionerna 

när de har undervisningsmoment där diskussioner är centrala. Samtliga lärare beskriver hur de 

interagerande samtalen engagerar eleverna. Dessa interagerande samtal eller diskussioner kan 

enligt min tolkning likställas med deliberativa samtal eftersom det är där elevernas olika 

perspektiv och föreställningar görs synliga och eleverna lyssnar på varandra samt utvecklar 

sina olika uppfattningar. Eleverna blir mer reflekterande samt fördjupar sin förståelse med 

hjälp av andras tankar och perspektiv inom de deliberativa samtalen, vilket Englund (2001, s. 

5-13) menar främjar deras kunskapsutveckling och meningsskapande. Alva beskriver en 

lektion där eleverna lekte rollspel med varandra och förklarar att målen med att planera in 

aktiviteter där eleverna samtalar med varandra är att de ska dela med sig av sina kunskaper 

och tankar men även att de ska få mer sammanhållning och gemenskap i klassen. Enligt 

Dysthe (1996, s. 239) kan rollspel skapa engagemang hos eleverna för det egna lärandet 

eftersom det då blir synligt. Att eleverna tycker det är roligt att spexa menar Alva är något 

hon måste ta vara på. Hon försöker välja teman som hon vet att eleverna tycker är roliga att 

prata om och utgår från elevernas intressen. 

 

Beatrice tänker igenom öppnare frågeställningar som väcker idéer hos eleverna när hon vill att 

de ska diskutera i grupp. Dessa tankegångar blir sedan underlag för diskussioner då eleverna 

ska ta reda på saker eller komma fram till en lösning på ett problem, vilket hon menar öppnar 

för samspel mellan eleverna. Beatrice upplever att elevernas olika förförståelse gör det svårt 

att veta vilka uppfattningar och erfarenheter de har om vissa ämnen och även om det som är 

utanför skolan. Det gör det svårt att planera undervisningen där eleverna ska samspela med 

varandra. Detta kan relateras till lärarna som medverkar i Larssons studie (2007, s. 144, 151) 

som anser att elevernas förkunskaper är av stor vikt för vilket ämne som kan diskuteras i 

klassrummet. De menar på att eleverna måste ha vissa kunskaper inom ett visst ämne innan 

diskussion kring detta kan ske. Detta är viktigt för att kunna höja nivån på dialogen och 

diskussionerna så att de inte enbart handlar om allmänt tyckande. 
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I början av läsåret brukar Celine arbeta med grupparbeten som eleverna sen får redovisa 

framför klassen där de får säga någonting var. Syftet med det är att eleverna ska få chansen att 

öva på att prata inför klassen men inte behöva stå där framme själv. Generellt föredrar Celine 

att arbeta med eleverna i grupp av hänsyn till de blyga eleverna, hon upplever att hon på så 

vis får alla eleverna att prata. Det blir en mindre publik att tala inför och även de tystare 

eleverna vågar delta i diskussionerna. Celine poängterar i dessa uppgifter för eleverna att alla 

måste kunna svara när hela klassen har diskussion och upplever att alla elever då blir måna 

om att lyssna på allas tankesätt. Alva har inte börjat med en utstuderad strategi för att få alla 

eleverna att komma till tals ännu men är inne på att skriva ner alla elevernas namn på 

glasspinnar och lägga i en burk som hon sen drar en pinne ur, den vars namn står på 

glasspinnen blir den som får ordet. På så vis menar Alva att alla elever måste vara aktiva och 

lyssna för att de hela tiden kan få frågan. Hon är medveten om att en del elever kan tycka att 

det sättet är jobbigt men anser att det är något som hon får arbeta mycket med för att träna 

bort istället. 

 

Lärarna ställer öppna frågor och lägger inte orden i munnen på eleverna för de anser att de 

måste få tänka själva. Celine brukar dock hjälpa eleverna att hitta ord om de avbryter sig när 

de pratar för att de inte kan komma på ordet. Hon menar att eleverna kan vara nervösa och 

känna sig pressade. Eleverna blir lugnare då upplever Celine, när hon hjälper dem att hitta rätt 

ord och när de märker att hon inte blir arg för att de inte hittar orden till att svara på hennes 

fråga. Wennergrens (2007, s. 55) studie visar att de lärare som tog sig tid att vänta in 

elevernas svar var de som lyckades öka elevernas delaktighet mest. Samtliga lärare i min 

undersökning anser att en lagom lång paus efter att en fråga är ställd är effektivt för att ge 

eleverna tid att formulera sig och hinna fundera ut hur de egentligen tänker. Olika elever 

behöver olika lång betänketid. Men både Diana och Beatrice pekar på tidsbristen i 

klassrummet och menar att det då inte fungerar lika bra när de vill hinna med så mycket som 

möjligt under lektionerna. Båda påpekar också att pausen mellan fråga och svar inte får vara 

för lång för då kan eleven glömma bort grundfrågan. De öppna frågorna lärarna talar om kan 

ses som ett exempel på det Dysthe (1996, s. 58, 232) kallar autentiska frågor. Det är frågor 

som inte har på förhand givna svar och där läraren inte sitter inne med svaret. Läraren är ute 

efter något annat än att kontrollera elevernas kunskaper vilket är elevernas förståelse, tolkning 

och reflektion. Lärarna använder sig av dessa frågor för att få eleverna engagerade i samtalen 

i undersvingssamanhang. De autentiska frågorna används för att utmana elevernas 
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uppfattningar och det är det som är grunden för de autentiska frågornas inlärningspotential 

och betonar inlärning som en aktiv process. 

 

Vid två skilda tillfällen då jag observerade Beatrices lektioner kom två olika elever fram till 

henne och ställde en fråga. Beatrice svarade inte på frågorna utan ställde en annan fråga 

tillbaka. Detta ledde till att eleven efter kort betänketid kunde svara på sin egen fråga och på 

så vis hjälpa sig själv. Beatrice förklarar att hon inte vill servera eleverna ett svar utan föredrar 

att de tänker själva och ställer frågor till dem för att de ska kunna synliggöra de kunskaper de 

redan har. Jag tolkar detta utifrån Bakhtins (enligt Dysthe 2003, s. 95-113) idéer om att eleven 

här går i dialog med sig själv och därmed synliggör sina tankar. 

 

5.2 Hur upplever lärarna att elevernas lärande gynnas av arbetet med den 

muntliga kommunikationen? 

5.2.1 Vågar ta för sig 

Under arbetet med diskussioner och grupparbeten i klassrummet märker Alva att eleverna har 

utvecklats. Framförallt lyfter hon fram de tysta eleverna som tar allt mer plats. De vågar räcka 

upp handen och pratar med längre meningar. En elev som alltid påstod sig ha glömt bort vad 

den skulle säga när Alva gav den ordet har börjat svara och utvecklar sina resonemang allt 

mer. Beatrice påpekar att det främst märks att någonting har skett med en elev som knappt 

pratade svenska innan som nu ställer frågor och pratar mycket om allt möjligt även när det 

inte passar sig. Beatrice menar att hon i det här fallet anser det vara acceptabelt att eleven 

pratar lite när som, i alla fall till en början men att hon måste styra upp det så småningom. Jag 

ser detta i ljuset av sociokulturell teori och Linells (2011, s. 12-13) förklaring att språket 

utvecklas i ett socialt samspel med andra människor och språkkunskaper byggs upp genom att 

man använder språket. I övrigt tycker Beatrice att eleverna har blivit mycket bättre på att 

formulera sig och berätta hur de tänker kring olika saker. I Celines klassrum vågar eleverna 

mera och räcker upp handen oftare. En del elever har börjat prata utan att räcka upp handen 

och Celine påpekar att det kanske inte är någonting en lärare vill uppmuntra men menar att 

det är positivt. Det är ett bevis på att eleverna är så ivriga att säga det de vill ha sagt att de inte 

kan vänta. Nystrand (1997, s. 15-29) påpekar att i en dialogiskt organiserad undervisning har 

läraren höga förväntningar på eleverna och kommer bland annat med följdfrågor vilket 

indikerar till eleverna att deras åsikter och tankar är betydelsefulla. Nystrand menar att 

eleverna får förståelse för att deras kunskap är viktig när läraren tydligt visar att elevens 
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talande tas på allvar. Detta resonemang kan vara effekten av lärarnas arbete med muntliga 

kommunikationen i klassrummet. Det är möjligt att det har lagt grunden till att eleverna tror 

mer på sig själva och därmed vågar mer i klassrummet. 

 

5.2.2 Stöttning och fördjupad förståelse 

Om man sätter ord på sina tankar får man en djupare förståelse menar Alva. Beatrice 

framhåller att arbetet med muntlig kommunikation ger positiva effekter i alla övriga ämnen. 

Dels anser hon att eleverna blir bättre på att sätta ord på sina tankar och hur de har tänkt kring 

olika uppgifter för att komma fram till någonting, dels har de även blivit bättre på att 

formulera hur de tänker i olika sammanhang utanför klassrummet. Till exempel i konflikter, 

det har blivit lättare att lösa dem när eleverna kan sätta ord på sina känslor och förklara sina 

handlingar. Beatrice betonar att kommunikationen inte enbart är viktig i klassrummet utan att 

den är det hela tiden. Jag vill här peka på Linells (2011) perspektiv att det är i interaktion 

människans kunskap skapas och får mening. Det är i sociala samspel som våra uppfattningar, 

idéer och kunskaper om hur vi förstår världen skapas, utvecklas, legitimeras och 

omkonstrueras. Se även exempel på Nystrands argumentering för att elevernas kunskap blir 

till i dialogen, där utbyts tankar, problem diskuteras och idéer skapas och utvecklas vilket 

leder till att eleverna utvecklar sitt lärande (1997, s. 15-29). 

 

Lärarnas resonemang i min studie angående dialog och lärande kan även relateras till Palmérs 

resultat som visar att genom att gå i dialog med andra, där tankarna uttrycks med ord, 

fördjupar eleverna sitt nuvarande kunnande eftersom kunskapen då förankras ytterligare och 

förståelsen breddas. Palmér påpekar att även eleverna som inte är på samma kunskapsnivå 

gynnas av dialogen med andra. De eleverna får nya kunskaper och andra tankar att ta till sig 

som förstärker deras tänkande och förståelse (2008, s. 130, 142). Allt detta vilar på Bakhtins 

(enligt Igland och Dysthe 2003 s. 98) tankegångar om att dialog är eftersträvansvärt, både i 

undervisning men även i andra sammanhang vilket gör relationen människor emellan viktig. 

Celine upplever att det ger mer för eleverna att diskutera med varandra och sätta ord på det de 

tänker, vad de ser och vad det kan betyda. Hon menar att eleverna är på samma nivå 

språkmässigt och kan därför förklara för varandra på ett annat sätt än vad hon själv kan. 

Celine uppmuntrar eleverna att fråga två kompisar om hjälp innan de kommer till henne. Hon 

framhåller att det hjälper de svaga eleverna och stärker de som redan kan i och med att de får 

möjlighet att kunna förklara och fördjupar därmed sin förståelse samt utvecklar sin förmåga 
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att förklara. Även Alva låter gärna eleverna hjälpa varandra och uppmanar dem att fråga en 

kompis innan de kommer till henne och ber om hjälp. Hon berättar att hon brukar be eleverna 

att förklara på sitt sätt om någon inte har förstått när hon själv har förklarat en uppgift och 

menar att det i vissa fall leder till att eleverna förstår bättre. Eleverna förklarar för varandra på 

en nivå som de själva förstår. Alva framhåller att två hjärnor tillsammans är bättre än en och 

att två elever som arbetar tillsammans leder till diskussioner som fördjupar deras tänkande. 

 

Beatrice förklarar att dialogen eleverna emellan främjar deras lärande för att de själva blir 

klara över hur de tänker. I och med att eleverna ska förklara för en kompis hur de tänker 

måste de komma på hur de ska berätta det på ett sätt som kompisen förstår, vilket fördjupar 

elevernas tänkande ett steg till. Det Beatrice tycker är allra bäst är om en starkare elev som 

har förstått uppgiften förklarar för en svagare som tycker det är svårt att förstå hur den kan 

tänka för att komma fram till en lösning. Hon menar att det gynnar båda när en elev hjälper en 

annan. Min tolkning är att Beatrice, likt de övriga lärarna, tänker på Vygotskijs proximala 

utvecklingszon i de här situationerna där en kunnigare elev stöttar en elev som inte kommit 

lika långt i sin utveckling. Så småningom kommer eleven som blir stöttad kunna klara sig på 

egen hand men just i de beskrivna situationerna fungerar den kunnigare eleven som stöttare 

(Vygotskij enligt Dysthe 2003, s. 80-82). Celine påpekar att hennes elever vågar gissa mer 

inom alla ämnen i och med deras arbete med muntlig kommunikation och att de vågar ha fel. 

Celine tycker att allt hänger ihop med dialogen. Det förstår jag i ljuset av Igland och Dysthes 

(2003, s. 101) resonemang kring att det är endast som deltagare i dialog man som individ kan 

få förståelse. Detta menar Igland och Dysthe är viktigt att förstå i undervisningssamanhang då 

aktivt deltagande i dialog eleverna emellan och mellan lärare och elever är en stor 

förutsättning för förståelse och lärande. Diana framhäver att dialog och skrivning går hand i 

hand i och med att eleverna utvecklar sina tankegångar eftersom de både pratar mer och 

skriver längre och mer utvecklat. 

 

5.3 Hur integreras alla elever i undervisningen? 

5.3.1 Ett klassrum där många röster hörs 

Beatrice tänker mycket på om det är en kille eller tjej som har svarat på en fråga och vill ha 

det jämfördelat i pratutrymmet. Om någon av de elever som är tystlåtna och nästan aldrig 

svarar på frågor skulle vilja säga något får de alltid det utrymmet. Men hon väljer också elev 
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utefter vilket område hon vet att den är säker på. Om det är ett område som för en elev är 

skälvklart medan en annan elev är tveksam väljer Beatrice helst den senare och menar att den 

eleven då får testa och se om den kan. Celine vill ge alla en chans att svara och brukar även 

hon tänka genus och hur starka eleverna är i ämnet. Alva menar däremot att hon inte tänker på 

något särskilt sätt men att om en elev har pratat mycket väljer hon därför en annan elev. Hon 

vill gärna att alla elever ska vara aktiva på alla lektioner men påpekar att all undervisning inte 

är tillfällen att diskutera på. Om eleverna samtalar vill dock Alva att alla ska få säga något 

innan de avslutar. Som lärare måste man emellertid dra en gräns ibland, om det är fjorton till 

som vill säga något men tiden inte räcker till. 

 

Alva förklarar att om hon inte skulle stoppa eleverna skulle de kunna prata hela dagen men 

hon påpekar att det är roligt att hennes elever är så framåt. Beatrice betonar att det är viktigt 

att alla elever får talutrymme någon gång under en hel dag vilket även är någonting hon 

menar det finns möjlighet till då hon har ganska många halvklasslektioner. Diana försöker få 

alla elever aktiva under en och samma lektion och tycker det är viktigt att alla har sagt 

någonting. Om hon råkar glömma en elev ser de själva till att bli sedda och säger till om de 

tycker att de har blivit orättvist behandlade. Vid en genomgång under en av mina 

observationer av en lektion hos Diana börjar hon ställa frågor kring det hon själv vill ha svar 

på från eleverna. Hon ställer frågorna som att det är hon själv som tänker högt men metoden 

leder till att nästan alla elever ivrigt räcker upp handen. Jag tolkar det som ett sätt från Diana 

att få igång elevernas tankar. I och med att Diana önskar att så många elevers händer som 

möjligt är uppe verkar detta vara en bra teknik. Jag tolkar det inte som att Diana leder in 

elevernas tänkande på rätt spår utan snarare väcker elevernas tankar och får dem att hitta sina 

kunskaper. 

 

Enligt Bakhtins (enligt Dysthe 1996, s. 230) idéer tolkar jag att det inte är tillräckligt att 

många röster samexisterar i ett klassrum, alltså att alla elever får säga någonting. Det måste 

ske ett samspel och en konfrontation mellan dessa röster för att inlärningspotentialen ska 

utvecklas, förståelsen kan endast bli djupare vid en konfrontation av olika perspektiv. Det är 

först när eleverna reflekterar över de olika perspektiven som allt får mening. Detta kan dock 

ske när Diana vill få fram olika sätt att tänka när eleverna exempelvis diskuterar 

problemlösning i helklass. De olika rösterna representerar olika synsätt, värderingar och 

tankegångar kring ett och samma fenomen. Se även på exempel från Nystrand (i Dysthe 2003, 
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s. 109) som anser att dialogiskt organiserad undervisning ger bäst inlärningsvillkor eftersom 

meningsskapande sker genom interaktion. Det är de många olika rösterna som hörs i 

klassrummet, konflikterna och spänningen mellan dem, som kan skapa förståelse. De 

monologiskt organiserade klassrummen ger inte utrymme för samma mångfald i röster. 

Kunskap är ett samlat resultat av dialog och den ömsesidiga relationen mellan den som talar 

och den som lyssnar. Det kan även sättas i relation till Wennergrens (2007, s. 34-35) 

resonemang om att dialog inte innebär att eleverna talar med varandra och väntar på sin tur 

utan det är det aktiva engagemanget, deltagarnas idéer som är betydande. För att ingå i en 

organiserad dialog krävs det att alla inblandade är införstådda i vad det innebär att vara aktör i 

en dialog och att det finns en gemensam uppfattning om detta. 

 

5.3.2 Tysta vs. pratglada elever 

Samtliga lärare pratar om de tysta eleverna och hur de försöker få dem att ta för sig mer i 

klassrummet. Ibland brukar Beatrice tilldela någon av dessa elever ordet utan att de själva 

aktivt visar att de vill säga något men hon ser till att det oftast sker när hon vet att eleven i 

fråga kan svara på frågan. Alva berättar om liknande scenarion och berättar att de tysta 

eleverna i hennes klass oftast kan om hon ställer dem en fråga men att de är blyga. Hon anser 

att de eleverna har börjat ta för sig mer i och med att de har arbetat med det. Samtliga lärare 

som deltar i studien arbetar på liknande sätt och märker på de tysta eleverna att det är ett 

arbetssätt som fungerar. Det gör att de eleverna vågar ta för sig allt mer och de vågar låta sina 

röster höras i klassrummet. Se exempel i studien från Palmér (2008, s. 183), där dras 

slutsatser om hur läraren bör agera för att främja det muntliga i klassrummet och utveckla 

elevernas muntliga språkutveckling. Detta genom att lyssna, vara tydlig och ge ordet till de 

eleverna som inte själva aktivt tar initiativ till att vara deltagandet i klassrummet, på så sätt 

fördelas ordet i klassrummet och alla elever får komma till tals. Från första dagen Alva hade 

klassen har hon försökt att arbeta med klassrumsklimatet för att alla ska känna sig trygga och 

våga öppna munnen för att tala. Ibland brukar Beatrice försöka få ögonkontakt och på så vis 

uppmärksamma eleverna om att hon ser att de kan och på så vis vågar de ta språnget att våga 

ta för sig. 

 

En uppgift Beatrice kan ge eleverna om hon känner att de behöver öva på att våga ta ordet i 

klassrummet är att alla ska berätta om något specifikt, till exempel sitt favoritmjukisdjur som 

de då får ta med sig. Eleverna får välja ut vad de ska berätta om och Beatrice upplever att det 
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då blir lättare för eleverna att våga prata. Hon menar att de då har haft tid att tänka igenom det 

de vill säga och dessutom fungerar mjukisdjuret som ett överföringsföremål som eleven kan 

gömma sig bakom. Beatrice upplever att det blir lättare för eleverna för att de inte pratar om 

sig själva utan det är mjukisdjuren de pratar om vilket gör att nervositeten att prata inför andra 

lägger sig lite. En annan idé kan vara att använda sant- och falskskyltar, som enligt Beatrice 

fungerar på ett väldigt intressant sätt i hennes klass. Hon kommer med ett påstående och 

eleverna ska visa upp antingen sant- eller falskskylten och sen frågar Beatrice några elever 

hur de tänkte när de satte upp sin skylt. Beatrice upplever att alla eleverna då vågar berätta, 

även de som annars är tysta. 

 

Diana tror att ett bra sätt för de tysta eleverna att våga lite mer är att först låta klassen sitta i 

mindre grupper och diskutera innan de får berätta något av det de pratat om med kompisen för 

klassen. På så sätt tror Diana att de tysta eleverna inte tycker det är lika obehagligt för att de 

då är förberedda på vad de ska säga. Celine har en elev i klassen som hon beskriver som 

extremt blyg. Om hon hinner brukar Celine prata med den blyga eleven innan en lektion och 

berätta vad de ska göra och fråga om eleven kan något om det. Därefter uppmuntrar hon 

eleven att dela med sig av sina tankar med klassen. Då brukar det gå bra för då har eleven fått 

en bekräftelse av Celine att dennes tankar är okej att uttrycka. Celine brukar även diskutera 

med klassen att en del tycker det är jobbigt att ta till orda under lektionerna och frågar 

eleverna hur de kan hjälpa dessa elever med det. De blyga eleverna hör då allt 

klasskompisarna säger och att det är accepterat att inte våga säga någonting. Celine menar att 

de tysta eleverna kan förstå att det handlar om dem men upplever inte att de känner sig 

utpekade eller tycker det är pinsamt. Snarare anser Celine att eleverna förstår att hon vill 

hjälpa dem och att de inte är ensamma i klassrummet. Klassen finns där för att stötta dem och 

inte för att skratta åt det de säger. 

 

När det rör de eleverna som gärna tar för sig av ordet i klassrummet tycker Diana att de är bra 

på ett sätt och hon brukar uppmuntra eleverna och berömma hur mycket de kan. Om hon 

anser att en elev har haft ordet större delen av lektionen säger hon att den får vänta ett litet tag 

för att det finns andra kompisar som vill dela med sig, eftersom Diana tycker det är viktigt att 

alla elever får komma till tals under en lektion. Alva tänker på samma sätt och brukar låta de 

pratglada eleverna prata ett tag innan hon säger till dem att de har berättat och att det finns 

andra som vill prata. Hon framhåller att det är bra att avgränsa det på ett vänligt sätt. Beatrice 
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anser att det behöver bli lite balans mellan de pratglada eleverna och de andra som även de 

måste få försöka. Men Beatrice menar att de som gärna tar för sig ändå måste få prata de 

också så för henne beror det på vilket område det handlar om. Om det är ett område Beatrice 

vet att den pratglada eleven mer än gärna berättar om brukar hon först välja en annan elev 

som vill berätta innan hon låter eleven vars specialområde det är ta till orda. På så sätt kan fler 

elever ta plats i klassrummet och inte endast några få. Celine tycker att de mer pratglada 

eleverna kan vara svårare än de som är tysta. Hon brukar påminna dessa elever om att räcka 

upp handen för att andra också vill berätta och uppmana eleverna att tyst tänka på svaret och 

låta alla tänka färdigt innan någon säger någonting högt. Celine tycker att det kan vara lite 

svårt eftersom de pratglada eleverna så gärna vill säga men framhåller att även de behöver 

uppmuntras och bli bekräftade. 

 

6. Slutsats och sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att undersöka de val som eventuellt fanns hos fyra lärare med avsikt 

att främja elevernas kunskapsutveckling genom muntlig kommunikation. Genom att 

genomföra intervjuer och observationer med fyra lärare som arbetar i grundskolans tidigare år 

ville jag undersöka hur lärarna tänker angåense sina val och hur de upplever att olika val 

påverkar eleverna. Jag ville även undersöka hur lärarna upplever att elevernas lärande gynnas 

av arbetet med muntlig kommunikation i klassrummet samt hur lärarna integrerar alla elever i 

undervisningen. I min studie har jag utgått från det sociokulturella perspektivets syn på 

lärande och kunskapsutveckling (Dysthe 2003, s. 31-68). 

 

Den första frågeställningen jag ämnar besvara är hur lärarna tänker angående sina val gällande 

den muntliga kommunikationen i klassrummet samt hur de anser att dessa val påverkar 

eleverna. Samtliga lärare i min studie planerar in gruppaktiviteter för att alla elever ska få ha 

ordet och känna att de bidrar med sin kunskap. Valen lärarna gör gällande 

gruppsammansättningar och olika arbetssätt påverkar elevernas deltagandegrad i 

undervisningen och större delen av lärarna upplever att eleverna är mer aktiva då de får 

diskutera med varandra. Lärarna anser att gruppsammansättningen är viktig och att man bör 

lägga stor vikt vid utformandet av dessa då gruppen är den som kan komma att fördjupa 

elevernas förståelse. Lärarna upplever att det är viktigt att eleverna vet vad som förväntas av 

dem vid varje undervisningsmoment. 
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Min andra frågeställning var att undersöka hur lärarna upplever att elevernas lärande gynnas 

av arbetet med muntlig kommunikation. Lärarnas svar tyder på att de är eniga om att 

elevernas kunskaper fördjupas och får ny mening i samband med diskussioner med andra 

elever. Vidare har elevernas lärande gynnats inom alla ämnen genom diskussioner i 

klassrummet då eleverna gör sina tankar och sin kunskap synlig och därmed fördjupar sin 

förståelse samt skapar ny mening. Detta måste ske i samspel med de andra elevernas 

perspektiv och tankar. Svaren jag tolkat utifrån min analys kan ses i ljuset av Larssons 

avhandling (2007, s. 123-164) vars resultat visar att lärandet är en aktiv process och att i 

dialog skapas, omformas och utvecklas kunskaper. Samt Nystrands artikel (1997, s. 10-27) 

där interaktion mellan individer ses som avgörande för att meningsskapande ska ske. 

 

Den tredje frågeställningen var att undersöka hur alla elever integreras i undervisningen. En 

av de slutsatser jag kan dra utifrån min studie är att lärarna vill att så många elever som 

möjligt ska våga ta plats i undervisningssammanhang. De integrerar eleverna genom 

grupparbeten och genom att välja ut de elever de tycker behöver ta mer plats. De tysta 

eleverna tas fram i klassrummet genom att bli tilldelade ordet när lärarna vet att eleven är 

kunnig inom området och på så vis vågar eleven delta. Enligt lärarna i studien har arbetet med 

muntlig kommunikation fått allt fler elever att självmant våga ta plats och prata i 

klassrummet. För att diskussion och dialog i klassrummet ska vara möjlig är 

klassrumsklimatet av största vikt och är något samtliga lärare har arbetat med i sina klasser 

från skolstarten. 

 

Observationerna visar att lärarna tillåter eleverna att interagera på olika vis beroende på 

undervisningsmoment och att olika höga ljudnivåer godkänns i samband med dessa. Genom-

gående är introduktionerna generellt sett tysta från elevernas sida med handuppräckning om 

de vill fråga eller berätta något. Beroende på lektionernas planering och mål är det accepterat 

att föra en tystare diskussion med eleven bredvid. När ljudnivån stiger så att elevernas 

koncentration sinar och lärarna upplever att eleverna får svårt att tänka blir eleverna ombedda 

att dämpa sig. 
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7. Vidare forskning 

Vidare skulle det vara ytterst intressant att undersöka hur den muntliga kommunikationen i 

klassrummet påverkar andraspråkselever. I min uppsats fick jag en försmak på hur detta 

skulle kunna se ut vilket väckte min nyfikenhet. Informanterna i min studie delade med sig av 

hur de arbetar med att få fram de tysta eleverna i undervisningen. Ytterligare vidare forskning 

på området skulle därför även kunna fokusera de tysta eleverna och hur de kan utmanas i 

klassrummet. I en möjlig uppsats i det ämnet är en intressant diskussion om de tysta eleverna 

verkligen utmanas genom att få frågor i helklass som de är säkra på.  
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8.2 Empiriskt material 

Anteckningar från observation 1: Alva den 9 mars 2015 

Anteckningar från observation 2: Beatrice den 10 mars 2015 

Anteckningar från observation 3: Beatrice den 19 mars 2015 
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Anteckningar från observation 4: Celine den 27 mars 2015 

Anteckningar från observation 5: Diana den 30 mars 2015 

Inspelning av intervju, Alva:1 den 9 mars 2015 

Inspelning av intervju, Alva:2 den 9 mars 2015 

Inspelning av intervju, Beatrice:1 den 10 mars 2015 

Inspelning av intervju, Beatrice:2 den 19 mars 2015 

Inspelning av intervju, Celine:1 den 27 mars 2015 

Inspelning av intervju, Celine:2 den 27 mars 2015 

Inspelning av intervju, Diana den 30 mars 2015 
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Bilagor 

Intervjuguide  

Anonymitetsskydd: 

 Alla namn kommer att ändras.  

 Ingen utom jag kommer att ha tillgång till materialet.  

 Ingen kommer kunna koppla dina svar till dig, eleverna eller den här skolan.  

 Syftet med frågorna är inte att hänga ut dig. Jag är intresserad av att få en bild av 

hur undervisning kan se ut enligt olika lärare. Jag är att alltså intresserad av dina 

personliga erfarenheter och tankar. 

 

Frågor om informanten och klassen: 

1. Hur länge har du arbetat som lärare?  

2. Vilka utbildningar har du?  

3. Sen när har du jobbat i den här skolan?  

4. I klassen?  

5. Hur många elever är det i klassen?  

6. Hur många pedagoger är ni?  

7. Hur gammal är du?  

  

Dialogen i klassrummet:  

1. Hur vill du att ditt klassrumsklimat ska se ut? Tyst/pratigare? Finns en pedagogisk tanke 

bakom? 

2. Om pratigare –vad pratar de om? Vardagliga ämnen –finns någon pedagogisk tanke 

bakom detta?  

3. Berätta hur du tar till vara på dialogen mellan eleverna. Exempelvis när en elev tar upp 

något ämne som inte är på schemat just nu.  

4. Berätta hur början av en lektion kan se ut, från instruktion till att eleverna börjar arbeta.  

5. Är eleverna tillåtna att ställa frågor medan du pratar? Förs då en dialog samtidigt med 

eleverna? Väntar du till efter du pratat klart med att svara på frågor?  

6. Hur kan dialogen mellan dig och eleverna se ut? Vad är din roll? 

7. Tänker du på något speciellt sätt i dialogföringen? Ställer extra frågor/backar och låter 

eleven ta ordet? Hur mycket stöd ger du? Fyller i ord/ger eleven tid att tänka och svara?  
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8. Vad tycker du är särskilt viktigt för att diskussioner ska fungera bra i klassrummet?  

9. Vad krävs av läraren för att diskussioner ska ”uppstå” i klassrummet?  

10. Vad krävs av eleverna?  

11. Vad krävs av miljön? Redskap, möblering? 

12. Forskning visar att lärare gärna har ordet och talar större delen av 

lektionerna. Håller du med? I så fall, vad tror du det beror på? 

 

Strategi: 

13. Har du någon strategi för att få alla eleverna att prata? Vad tänker du på då?  

14. Hur väljer du ut vem som får svara när eleverna räcker upp handen? Någon tanke bakom? 

15. Anser du att det spelar någon roll om alla elever får komma till tals eller inte under en 

och samma lektion? Förklara! 

16. Kan du märka att någon elev inte känner sig sedd? Hur lägger du märke till det? Vad gör 

du då?  

17. Hur fångar du upp de tysta eleverna som helst inte räcker upp handen eller delar med sig 

av sina tankar? 

18. Hur hanterar du de eleverna som mer än gärna delar med sig av sina tankar? Uppmuntrar? 

19. Hur kan du som lärare få eleverna att våga ta ordet? Hur arbetar du med det?  

20. Har du någon önskan om arbetssätt för att öka dialogen i klassrummet som i dagsläget 

inte används/inte kan användas? 

21. Forskning visar också att bara genom att förlänga väntetiden för svar efter att en 

fråga ställts så kan ökad dialog ske. Svaren bli mer utförliga, vidare diskussioner 

skapas och fler elever deltar. Vad tror du om det? Hur arbetar du själv?  

 

Planering av undervisning: 

22. Planerar du in diskussionsmoment i undervisningen? Hur fungerar dessa? Vilka mål har 

du när du planerar in det? Vad kan det röra sig om för ämne/tema?  

23. Vilka är svårigheterna med att planera interagerande undervisning?  

24. Är det alltid möjligt för dina elever att diskutera med varandra under lektionstid?  

25. Tycker du något är svårt med att få igång en dialog mellan eleverna? Vilket? Vad gör du 

för att ändra på det?  

26. Vad är skillnaden mellan dialog eleverna emellan och med dig som lärare?  
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27. Vad är svårigheterna för dig (som lärare) med att få igång en dialog med eleverna? Vad 

gör du för att ändra på det?  

28. Ser du att dina olika val angående dialogen i klassrummet påverkar eleverna att 

delta/diskutera mer? På vilket vis? 

29. I min research inför uppsatsen har jag hittat mycket forskning som visar att dialog mellan 

eleverna främjar deras lärande. Hur ser du på det? På vilket vis anser du att det 

främjar/hämmar elevernas lärande?  

30. Finns det nackdelar med dialogen i klassrummet? 

31. På vilket vis märker du att eleverna utvecklas inom muntlig kommunikation i 

klassrummet i ditt arbete med detta?  

32. Hur tycker du att elevernas kunskaper i övriga ämnen påverkas i och med arbetet 

gällande muntlig kommunikation? 

33. Skulle du vilja göra något annorlunda mot vad du gör idag? Berätta!  

 

Avslutning: 

 Kontrollera att alla frågor är ställda.  

 Sammanfatta intervjun.  

 Fråga om informanten känner sig nöjd? Är det något som den vill tillägga? Ändra?  

 Fråga om det går bra att jag mailar om jag undrar något? 

 Tacka för medverkan! 


