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Skolan har en stor och viktig roll i att förbereda eleverna så att de kan ta aktiv del i 
samhället genom att kommunicera. Syftet med studien är att undersöka den muntliga 
kommunikationen mellan läraren och eleverna i fyra olika klassrum i årskurs fem. 
Frågeställningarna vi utgått från i vår undersökning är följande: Är det läraren eller 
eleverna som initierar flest muntliga kommunikationer genom att ställa en fråga eller 
konstatera något?  Har dialogen i klassrummet två eller flera deltagare? Vad är det 
för frågor som ställs och hur fördelas de mellan läraren och eleverna i klassrummet?  
Undersökningen baseras på en kvalitativ och kvantitativ studie där metoderna består 
av observation samt intervju. Intervjuerna fokuserar på hur lärare beskriver den 
muntliga kommunikationen i klassrummen. Observationerna visar att lärarna 
dominerar i den muntliga kommunikationen genom att ställa öppna frågor som ger 
eleverna möjlighet att tycka och reflektera. Lärarna talar vid intervjuerna om att det 
är få elever som deltar i den muntliga kommunikationen i helklass, betydligt fler är 
aktiva när klassen delas in i mindre grupper. Slutsatsen vi drar är att lärarna genom 
att ställa öppna frågor ger eleverna möjlighet att delta i och bidra till den muntliga 
kommunikationen. Svårigheten är den som lärarna själva vittnar om, att få fler av 
eleverna att ta aktiv del i kommunikationen.  
__________________________________________________________
Nyckelord: sociokulturell teori, kommunikation, dialog, öppna frågor, slutna frågor   
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1 Inledning  
Att leva och verka i dagens samhälle innebär att ingå i många sociala sammanhang, 
varför det är bra att besitta en god muntlig kommunikationsförmåga, vilket bl.a. 
innebär att kunna tala i olika muntliga sammanhang, kunna uttrycka tankar och 
idéer. I ett ömsesidigt samtal, i vilket talande och lyssnande ingår, kan den egna 
förståelsen liksom förståelsen för andras uppfattningar utvecklas. Det viktigaste är 
inte att vara överens utan att olika åsikter synliggörs när argumentation sker och 
resonemang förs (Skolverket 2000:14).  
     En historisk tillbakablick gör Göran Linde (2001:31), och beskriver bl.a. att 
Sveriges första styrdokument, 1842 års stadga för folkundervisning, hade katekesen i 
fokus. Eleverna i folkskolan skulle lära sig den utantill. Det fanns endast ett rätt svar 
och tid för diskussioner där flera synsätt åskådliggjordes fanns inte. Roger Säljö 
skriver (2000:239–242, 249) att undervisningen förr baserades på monologisk 
kommunikation. Det var läraren som ägde den största delen av taltiden, eleverna 
intog lyssnandets roller och undervisningen byggde på repetition och memorering.    
     Dagens informationssamhälle ställer nya krav på vad människan ska behärska, 
menar Säljö (2000:242). Lärande handlar om att kritiskt kunna värdera, 
sammanfatta och argumentera.  Siv Strömquist skriver (1992:7) att under 1970- och 
1980-talen var läsning och skrivning i fokus bland forskare och lärare, men numera 
uppmärksammas det talade språket alltmer. I samhället krävs att man ska kunna 
både tala i olika formella situationer och förstå det andra säger (s.35–37). Skolan har 
ett stort ansvar i detta sammanhang, i att låta eleverna få använda det talade språket i 
kunskapssökande samtal så att de rustas med redskap att använda i olika 
kommunikativa och formella sammanhang.  
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att studera hur den muntliga kommunikationen 
ser ut mellan läraren och eleverna i klassrummet. Vi har utgått från följande 
frågeställningar:  

• Är det läraren eller eleverna som initierar flest muntliga kommunikationer 
genom att ställa en fråga eller konstatera något?   

• Har dialogen i klassrummet två eller flera deltagare?  
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• Vad är det för frågor som ställs och hur fördelas dessa mellan läraren och 
eleverna i klassrummet?  

 

1.2 Uppsatsens disposition  
Uppsatsen är disponerad som så att nedan följer en redogörelse med en bakgrund (2) 
innehållande styrdokument samt för uppsatsen annan relevant litteratur. Därefter 
följer en redogörelse av metod (3), varefter resultatet av observationer och intervjuer 
med sammanfattande analyser redovisas (4). Uppsatsen har sedan en diskussion (5) 
och slutligen en avslutning innehållande sammanfattning, slutsatser och 
framåtblickar (6).  

2 Bakgrund 
I detta kapitel belyses litteraturen som kopplas till vårt arbete. Här tas begrepp upp 
som har anknytning till och som är relevanta för förståelsen av vårt syfte. Begrepp 
som muntlig kommunikation, dialog samt öppna respektive slutna frågor kommer 
här att formuleras och förklaras ingående. 
 

2.1 Det sociokulturella perspektivet  
Det sociokulturella perspektivet fokuserar på sambandet mellan lärande och 
relationer. Lärande är mycket mer än det som sker hos den enskilde individen, 
lärande sker i samspel med andra människor. Kommunikation och språk är 
grundläggande faktorer i lärprocesserna inom detta perspektiv (Olga Dysthe 
2003:31).   
     Mikhail Bakhtin ansåg att all mänsklig kommunikation är socialt organiserad. 
Jaget existerar endast i förhållande till andra människor och det är genom andras ord 
vi skapar idéer om oss själva (Bakhtin 1981:136–147).   
     Lev Vygotskij var en socialkonstruktivist som intresserade sig för inlärningen och 
hur den främjas genom socialt samspel (Dysthe 1996:54–55). Han menade att eleven 
inte kommer att lära optimalt om den inte får hjälp av läraren eller av en annan elev 
som kommit steget längre i sitt lärande. Säljö (2000:250) instämmer i Vygotskijs 
tankar om att det är i interaktionen, i samtalet mellan den mer kunnige och den 
mindre kunnige som kunskap uppstår. Denna interaktion måste fortgå hela tiden för 
att vara fruktbar.    
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Människan lever i en vardag där språket både är ett individuellt och ett kollektivt 
sociokulturellt redskap. Språket fungerar som en länk mellan människans tänkande 
och interaktionen med andra. När vi lär oss att kommunicera, d.v.s. att med språket 
utföra handlingar, formar vi både andra och oss själva och blir till sociokulturella 
människor (Säljö 2000:87–89). I kommunikationen lär människan sig att tänka på 
nya sätt, att resonera och att handla (Säljö 2000:115). 
  

2.2 Styrdokument och forskning om interaktionsformer i 
klassrum  
Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 är språk, 
lärande och identitetsutveckling förknippade med varandra. Eleverna ska ges 
tillfällen att samtala och därmed utveckla sin förmåga att kommunicera, vilket leder 
till en ökad tilltro till den egna språkliga förmågan. Lärare ska ge eleven stöd i språk- 
och kommunikationsutvecklingen och svara för att eleverna erhålls inflytande över 
undervisningens innehåll. 
     Martin Nystrand har undersökt språkliga interaktionsformer i klassrum och talar 
om en monologiskt respektive en dialogiskt organiserad undervisning. Inom den 
monologiskt organiserade undervisningen är läroböcker och läraren källan till 
kunskap, och den präglas av lärarstyrt samtal och överföring av kunskap. Den 

dialogiskt organiserade undervisningen har visats främja elevernas lärande genom att 
ge eleverna möjlighet att diskutera, få uttrycka åsikter, fälla yttranden och att 
synliggöra olika värderingar. I en dialogiskt organiserad undervisning har läraren 
höga förväntningar på eleverna. Läraren följer upp elevernas svar och ställer 
följdfrågor, vilket ger eleverna signalen att deras åsikter och tankar är viktiga källor 
till kunskap (1997:15–29). En liknande syn på saken uttrycker Pauline Gibbons 
(2002:74–75) som menar att en undervisning blir mer jämlik mellan läraren och 
eleven när läraren visar att den tar elevens talande på allvar genom att följa upp och 
väva in elevens svar i sitt fortsatta talande.  

 

2.3 Muntlig kommunikation 
Begreppet kommunikation innebär överföring av budskap i vilket människan delar 
med sig av värderingar och upplevelser. I kommunikationen påverkar människan 
andra och påverkas samtidigt själv av andra människor (Björn Nilsson & Anna-Karin 
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Waldemarson 2007:11–15). Kommunikation ses som en demokratisk process, ett 
ömsesidigt samtal i vilket elever och lärare talar till och lyssnar på varandra 
(Skolverket, 2000:14).   
     Birgitta Garme (1992:107) menar att det är i kommunikationen, i samtalen mellan 
elever som kunskap blir till. I dessa samtal delges och utbyts tankar, problem löses, 
jämförelser görs och idéer utvecklas vilket sammantaget resulterar i att elever lär.  
     I många yrken i samhället är det viktigt att kunna kommunicera genom att tala. 
Skolan måste därför ge alla elever en möjlighet att utveckla förmågan att tala genom 
att få uttrycka känslor och tankar så att andra människor lyssnar och förstår (Kurt 
Johannesson 1992:31). Enligt Strömquist (1992:35–37) räcker det inte att i samhället 
kunna tala och uttrycka sig, det är även viktigt att kunna tyda och förstå det andra 
säger. Genom att låta eleverna samtala under längre stunder får de övning i att 
kommunicera, något de kommer att ha glädje av att ha fått öva när de blir äldre och 
förväntas kunna tala inför olika grupper och i alltmer formella situationer, menar 
Strömquist. Förutom att få tid att tala måste elever bli lyssnade till eftersom det är då 
de tränar sin kommunikativa kompetens (Ylva Ellneby & Barbro von Hilgers 
2010:22).   
 

2.4 Dialogen 

Ann-Christine Wennergren (2007:5, 7) skriver att dialogen är grunden för livet. 
Dialogen är allt samspel som sker i form av frågeställande, lyssnande, svarande och 
att vara överens eller inte. Det relevanta är inte att ta reda på vem som vet mest eller 
bäst, idén med dialogen är att många olika röster ska höras och synliggöra en mängd 
perspektiv. I klassrummet är dialogens syfte att eleverna ska få komma till tals, vilket 
leder till att de utvecklar en dialogkompetens som gör dem förberedda för att ta aktiv 
del i samhället. Detta ställer krav i skolmiljön på att eleverna utifrån demokratisk 
grund måste få praktisk träning i att samarbeta, att ha inflytande och att ta eget 
ansvar.  Wennergren (2007:31–32) skriver att lärarna, i den studie hon genomfört, 
var medvetna om att de tog stor del av talutrymmet i klassrummet. För att låta 
elevernas röster mer komma fram i klassrumsmiljön började lärarna se på eleverna 
som kompetenta att själva ingå i en dialog utan lärarnas involvering.  
     Det finns två förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en dialog ska ske i 
klassrummet. Den ena förutsättningen är att eleven har ett gott självförtroende och 
den andra förutsättningen är att det finns respekt och tillit mellan dialogparterna 
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(Dysthe 1996:64).  Självförtroendet och därmed viljan att tala påverkas av hur många 
personer som befinner sig i en grupp. Bo-Arne Skiöld (1992:62) poängterar att det i 
grupper om fler än tio deltagare uppstår en obalans i att tala där en fördelning enligt 
normalkurvan gör sig gällande och som innebär att ungefär lika många anser sig tala 
för mycket som de som anser sig tala för lite och i mitten befinner sig de som anser 
sig tala lagom mycket.   
     Garme (1992:109–115) beskriver två olika sorters dialoger. Den ena dialogen är 
symmetrisk såtillvida att alla deltagare har likvärdig status och det råder en 
ömsesidig förståelse. Alla bidrar till att den symmetriska dialogen flyter på utan 
större störningar. Den andra sortens dialog, den asymmetriska, kännetecknas av att 
någon har makten att leda och fördela ordet. I klassrummet dominerar läraren ofta i 
en asymmetrisk dialog, vilket leder till att eleverna inte får bidra med funderingar, 
tankar och idéer. Detta gynnar inte elevernas språkutveckling. Båda sorters 
samtalande i dialogform behövs för att utveckla språket, enligt Garme.  
     Dysthe skriver att lärare i allmänhet har som mål att eleverna ska vara delaktiga i 
dialogerna i klassrummet. Under de senaste femtio åren har det skett en förbättring 
såtillvida att betydligt fler dialoger sker i klassrummet, men det är vanligen få och 
samma elever som är aktiva i dialogen. De aktiva eleverna har muntligt och 
intellektuellt starka röster, medan de andra mer blyga och tillbakadragna eleverna 
behöver stort stöd för att våga göra sina röster hörda. Ett sådant stöd kan exempelvis 
vara att låta eleverna testa sina tankar och idéer i mindre grupper innan diskussion i 
helklass sker (Dysthe 1996: 229–230). 
     I dialogen växlar man mellan att tala och att lyssna, det sker ett turtagande. I 
turtagningen ingår att tolka signaler som ögonkontakt och kroppsspråk för att veta 
när de är dags att börja tala och när det är dags att sluta tala. Signalerna följer vi utan 
att vara medvetna om dem och de gör att dialogen oftast flyter på naturligt och 
automatiskt (Viveka Adelswärd 1992:135). 
 
      

2.5 Frågorna i klassrummet  
Den vanligaste typen av klassrumskommunikation är den där läraren ställer frågor 
till eleverna. Läraren frågar inte eleverna för att få kunskap utan för att utröna vad 
eleverna kan (Dysthe 1996:58). I det traditionella klassrummet, där läraren ses som 
den primära kunskapsförmedlaren, är en tredelad kommunikationsform vanlig 
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(Gibbons 2002:37–39). Denna typ av interaktion mellan lärare och elever kallas även 
för IRF: Initiation, Response, Feedback – fråga, svar, återkoppling. IRF baseras på 
kontrollfrågor som läraren vet svaren på och som ställs för att se om eleverna 
tillgodogjort sig kunskapsstoffet eller inte. Eleverna svarar på lärarens kontrollfrågor, 
ofta kortfattat, vilket innebär att de inte får någon möjlighet att tänka på hur de 
exempelvis ska formulera sig. Kommunikationsformen avslutas med att läraren ger 
feedback på elevens svar. Jan Einarsson (2009:275–283) beskriver en snarlik form 
av kommunikation som Gibbons, och kallar den fråga–svarskommunikation. Den har 
varit och är den dominerande kommunikationsformen i den svenska skolan och har 
kritiserats för att den inte resulterar i språkutveckling. Nackdelarna med den är att 
eleverna inte får en helhetsbild över skolarbetet eftersom frågorna som ställs inte har 
ett samband. Den uppmuntrar inte heller eleverna att tänka självständigt eller att 
ställa frågor eftersom läraren till varje fråga redan tycks ha ett korrekt svar. Fördelen 
med fråga–svarskommunikationen är att läraren har kontroll över eleverna och 
kursinnehållet, menar Einarsson.   
     För att få höra en elevs uppfattning och tankar bör läraren ställa frågor som är 
öppna, vilka ofta inleds med ett ”vad”, ”när”, ”hur” eller ”vem”. Dessa frågor ger 
eleverna en känsla av ”får-jag-lov?” och bjuder in till dans där två eller flera deltagare 
dansar i takt (Ellneby & von Hilgers 2010:175). Birgitta Kullberg (2004:55) anser att 
läraren bör ställa öppna frågor, eftersom de utvecklar elevernas tänkande. De öppna 
frågorna har inget i förväg uttänkt svar, utan svaren kommer med eleverna när de 
söker efter kunskap både inom och utom sig själva. Dysthe (1996:58–59) menar att 
en öppen fråga kan ha flera möjliga svarsalternativ som läraren själv troligen har svar 
på.  
     Dysthe (1996:58–59) beskriver även en annan sorts fråga, en sluten fråga som har 
ett facitliknade svar. En sluten fråga kan besvaras med ja eller nej (Ellneby & von 
Hilgers 2010:182). 

3 Metod   
I detta kapitel redovisas val av metoder för vår studie. Vår metod är kvalitativ och 
består av observationer och intervjuer och har även kvantitativa inslag i form av 
redovisning av observationsresultat i tabeller. Vi förklarar hur vi valt att avgränsa vår 
studie, hur vi kommit fram till det urval vi gjort, samt hur vi har genomfört vår 
undersökning. Undersökningens tillförlitlighet och validitet diskuteras liksom etiska 
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överväganden. Till sist för vi ett resonemang hur vi gått tillväga då vi bearbetat de 
data vi erhållit.      
 

3.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Avsikten med forskningen är att undersöka den muntliga kommunikationen i 
klassrummet utifrån våra frågeställningar och vårt syfte. För att välja rätt metod för 
vår undersökning jämförde vi kvalitativ metodik med kvantitativ.  
     Såväl Martyn Denscombe (2000:204–205) som, Andreas Fejes & Robert 
Thornberg (2009:17–18) förklarar att kvalitativ forskning skiljer sig från den 
kvantitativa forskningen på så sätt att den kvalitativa forskningen baseras på ord, att 
omvandla det som observeras, registreras och rapporteras till skrivna ord. Den 
kvalitativa forskningen bygger på ingående och detaljerade beskrivningar av 
människors beteendemönster eller olika händelser. Den kvantitativa forskningen 
däremot, baseras enligt Denscombe (2000:204–205) på siffror, det finns en strävan 
efter att mäta företeelser som sedan omvandlas till siffror. Denna typ av forskning 
strävar efter att frambringa numeriska data, att omvandla det som observeras, 
registreras, och rapporteras till kvantifierbara enheter.  
     Vår huvuduppgift med forskningen har varit att undersöka och jämföra vad som 
sker i den muntliga kommunikationen i klassrummet. Detta har vi gjort genom att 
räkna antal kommunikationer, antal dialoger och antal öppna respektive slutna 
frågor och föra in dessa siffror i tabeller. På så sätt har vi använt oss av kvantitativ 
metod. Vi har även skrivit ned resultaten i löpande text för att på så sätt kunna 
analysera och beskriva forskningen med ord. Med den motiveringen valde vi även att 
använda oss av en kvalitativ metod i vår studie. 
 

3.2 Observationer 
Cato R. P. Bjørndal (2002:27) menar att observation är en uppmärksam iakttagelse 
vid vilken vi använder oss av våra fem sinnen: vi ser, känner, hör, smakar och luktar. 
Förhoppningen med vår studie var att få en verklighetstrogen bild av den muntliga 
kommunikationen i klassrummet. Observation som metod valdes därför för detta 
ändamål. Staffan Stukat (2002:49) och Denscombe (2000:165) menar båda att 
observation ter sig lämplig som metod då man vill få reda på hur människor faktiskt 
gör i verkligheten och inte bara utgå från vad de säger att de gör.  
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Runa Patel & Bo Davidsons (2011:93) definition av strukturerad observation 
stämmer väl överens med vår observationsmetod, det vill säga då problemet är så 
pass preciserat att det är givet vilka situationer samt beteenden som ska observeras. 
Innan observationerna berättade vi i stora drag för lärarna vad vi skulle observera, 
dock gavs inga djupgående förklaringar eftersom detta kunde påverka beteendena 
hos lärarna och eleverna. Bjørndal (2002:43) förklarar att en observation med 
förhållandevis hög grad av öppenhet innebär att den som observerar till viss del har 
gett information om vad som ska observeras. Att berörda lärare var medvetna om vad 
som skulle observeras ledde till att det blev enklare för lärarna att i samråd med oss 
välja ut lämpligt lektionstillfälle då observationen skulle äga rum. Exempelvis var det 
inte lämpligt att observera under en matematiklektion då det skulle förekommit 
relativt lite muntlig kommunikation under en sådan lektion. Valet av lämpligt 
lektionstillfälle ledde till ett förbättrat underlag för vår forskning.         
     Vi valde att inte delta i den pågående undervisningen då observationerna utfördes, 
för att på så sätt fokusera på syftet med vår undersökning, vilket lärarna och eleverna 
var väl informerade om. Observatören bör innan utförandet av en observation 
tydliggöra för de observerande i hur stor utsträckning observatören kommer att delta 
i den pedagogiska situationen (Bjørndal 2002:42–43). En observation med låg grad 
av delaktighet innebär att den som observerar inte är delaktig i den pedagogiska 
situationen. En observation av första ordningen innebär att den som observerar har 
detta som sin huvuduppgift och fokuserar endast på detta, vilket gör att kvaliteten 
säkerställs (Bjørndal s. 26). Vi var dock inte nöjda med att enbart använda oss av 
observation som metod, vilken skulle ge oss en översiktlig bild av hur den muntliga 
kommunikationen tedde sig i klassrummen. Vi ville analysera mer på djupet och 
valde därför även intervju som metod. 

3.3 Intervjuer     
Vi valde att använda oss av intervju som komplement till observation i vår 
undersökning, vilket skulle medföra att resultatet skulle bli så fylligt och 
sanningsenligt som möjligt. Stukat (2005:36) menar att det inte behöver handla om 
enbart en metod, utan en kombination kan vara det mest lämpliga. Detta kallas 
metodtriangulering. På så sätt kan metoder komplettera varandra och vara ett 
lämpligt tillvägagångssätt för att ett område ska bli belyst på ett allsidigt vis. Vi hade 
stöd av Bjørndal (2002:90–93) då vi valde intervju som ytterligare metod, eftersom 
han uttrycker att fördelen med intervjuer är att de kan ge en förståelse för den 
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intervjuades synvinkel, och att detaljer som inte blivit uppmärksammade vid 
observation kan synliggöras.    
     Vi valde att ställa likalydande frågor till var och en av lärarna som vi observerat 
och i samma ordningsföljd (se bilaga 1). Denna struktur skulle underlätta då vi senare 
skulle sammanställa data och jämföra informanternas svar. Frågorna vi ställde var 
formulerade på ett sätt så att de skulle vara öppna och lätta att förstå, med enkla 
ordval och tydlig innebörd. Detta stämmer väl överens med Bjørndals (2002:92) 
beskrivning av en standardiserad intervju med hög grad av struktur med öppna 
frågor och svar. Det är en intervjuform med ett fast antal förutbestämda 
intervjufrågor i en viss ordningsföljd som informanterna ska besvara, men de frågor 
som ställs och de svar som anges är av öppen karaktär. Vår intervju kan även liknas 
vid den typ av intervju som Denscombe (2000:135) definierar som semistrukturerad 
intervju, där betoningen ligger på informanten som tillåts utveckla sina idéer och tala 
på ett mer utförligt sätt inom det aktuella ämnet. Intervjuerna spelades in eftersom vi 
inte ville gå miste om viktig information och då vi ville att informantens svar skulle 
flyta på utan störande moment.  
 

3.4 Avgränsningar 
Att muntligen kommunicera inbegriper många delar, varför vi vid observationerna 
valde att avgränsa oss och observera hur ofta läraren eller eleverna påbörjade en 
muntlig kommunikation genom att ställa en fråga eller konstatera något. Ett 
konstaterande bjuder inte i lika stor utsträckning in eleverna till dialog som en fråga 
gör. Vi avgränsade även vår observation till att se hur många frågor läraren 
respektive eleverna ställde och hur många av dessa frågor som var öppna eller slutna.  
När vi observerade frågorna utgick vi från Dysthes (1996) och Ellneby & von Hilgers 
(2010) definition av vad en öppen och sluten fråga är. Vi observerade även antalet 
dialoger i klassrummet och hur många av dessa som hade två deltagare eller fler än 
två deltagare. En dialog är när en person ställer en fråga eller konstaterar något som 
en eller flera personer svarar på.  
     Då vi ställde intervjufrågor valde vi att avgränsa oss till de frågor vi hade arbetat 
fram, och ställde därför inga vidare frågor utöver dessa. Frågorna vi ställde svarade, 
menar vi, mot vår undersöknings syfte och frågeställningar. 
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3.5 Urval 
Vi valde att observera i årskurs 5 eftersom vi tyckte att det kunde vara intressant att 
se hur den muntliga kommunikationen ser ut i klassrummet i den åldern. Skolorna 
kände vi till sedan tidigare varför valet att utföra observationerna och intervjuerna 
där föll sig naturligt. Observationerna genomfördes i fyra klasser med motiveringen 
att vi ville erhålla ett så brett material som möjligt. Antalet elever i de klassrum vi 
observerat var följande: 28 stycken elever i klassrum 1, 27 elever i klassrum 2, 12 
elever i klassrum 3 och 21 elever i klassrum 4. Antalet flerspråkiga elever var få, 
endast en elev i klassrum 2 och en elev i klassrum 4.  För att undersökningen skulle 
bli jämnt fördelad mellan oss valde vi att observera två klasser var. Efter att vi 
genomfört observationerna i de fyra klasserna, intervjuade vi de lärare som verkade i 
de fyra klasserna, alltså fyra lärare totalt och samma lärare som vi hade observerat. Vi 
valde även där att fördela jämnt mellan oss och vi intervjuade därför samma lärare 
som vi hade genomfört våra respektive observationer hos. Vi är dock medvetna om 
att vi inte kan dra några generella slutsatser utan enbart basera vårt resultat på vad 
som skedde under respektive observation och intervju ”där och då”. 
 

3.6 Genomförande 
Våra observationer genomfördes i fyra årskurs 5-klasser vid två kommunala skolor 
belägna i Mälardalen. De fyra observationerna genomfördes under olika långa 
lektionspass och varierade i tid från 50 minuter till två timmar. Vi använde oss av ett 
observationsschema (se bilaga 2) med kolumner i vilka det fanns preciserat vilka 
givna situationer som skulle observeras. I dessa kolumner satte vi kryss och 
kompletterade med att göra noteringar av vilka frågor, konstateranden och dialoger 
som förekom. Detta för att sedan kunna exemplifiera frågor, konstateranden och 
dialoger i resultatdelen. Den första situationen som observerades var vem av läraren 
eller eleven som började den muntliga kommunikationen. Den andra situationen var 
om den påbörjade muntliga kommunikationen var en fråga eller ett konstaterande. 
Exempel på ett sådant konstaterande var när läraren sa: ”I dag ska vi prata om 
hållbar utveckling”. Den tredje situationen som observerades var om frågorna som 
ställdes var öppna eller slutna enligt Dysthe (1996) och Ellneby & von Hilgers (2010) 
definition. Den fjärde givna situationen som observerades var om det skedde en 
dialog eller inte. Den femte och sista situationen handlade om huruvida dialogen 
inbegrep två eller fler deltagare.  



	   15	  

De fyra intervjuerna genomfördes i klassrummen på eftermiddagar efter att 
respektive lärare avslutat sin dag med eleverna. Intervjuerna varade mellan 9 och 14 
minuter. Vi antecknade inget under intervjuerna utan spelade in, vilket vi hade fått 
tillåtelse av respektive lärare att få göra. På så sätt kunde informanternas svar flyta på 
utan störande moment. Tack vare att intervjuerna spelades in kunde vi fokusera på 
att ställa våra frågor och invänta lärarnas svar och i efterhand transkriberade vi 
svaren. En fördel med ljudupptagningar är att de möjliggör en fullständig och 
permanent dokumentation av det som sägs under intervjuns gång (Stukat 2005:145, 
Bjørndal 2000:98). 
     När vi beskriver våra observationer och intervjuer skriver vi i vilka klassrum de 
respektive observationerna är gjorda, d.v.s. klassrum 1, klassrum 2 o.s.v., eller lärare 
1, lärare 2 o.s.v.  I det observerade klassrummet 1 finns den intervjuade läraren 1 
o.s.v.  När vi återger vad en lärare eller elev sagt skriver vi L för lärare och E för elev. 
När det är fler än en elev som deltagit i muntlig kommunikation skriver vi E1, E2 
o.s.v. för att skilja på eleverna och deras svar.   
 

3.7 Tillförlitlighet och validitet 
Tillförlitlighet eller reliabilitet i forskning innefattar enligt Stukat (2005:125–126) 
kvaliteten på de mätinstrument man använt sig av, hur pass bra det valda 
mätinstrumentet är på att mäta det som avses mätas. Denscombe (2000:250) menar 
att vid kvalitativ forskning är det forskaren själv som är forskningsinstrumentet. 
Frågan är då om resultatet och slutsatserna av forskningen blir desamma om någon 
annan genomför undersökningen. I vår undersökning har vi observerat samma 
aspekter i fyra olika årskurs 5-klasser utifrån samma tillvägagångssätt, teknik och 
material. Däremot har inte två observatörer observerat i samma klasser. Detta 
medför att vi inte vet om resultat och slutsatser skulle bli annorlunda om någon 
annan utifrån vårt arbetssätt observerar ytterligare gånger i dessa klassrum. Vi anser 
dock att vi valt ett pålitligt mätinstrument, nämligen oss själva som observatörer med 
motiveringen att trots att vi observerat i fyra olika klasser så kommer vi fram till 
likvärdiga resultat.  
     Då det gäller intervjuerna har vi även där endast intervjuat de fyra lärarna en gång, 
med samma tillvägagångssätt och med samma teknikutrustning vid alla 
intervjutillfällen. Skulle någon annan person intervjua samma lärare med samma 
tillvägagångssätt skulle man kanske se eventuella skillnader i resultat och slutsatser. 
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Det som då kan vara avgörande är hur pass väl observatören känner informanten i 
fråga. Om dessa två är väl bekanta med varandra kanske utformningen av svaren blir 
annorlunda jämfört med hur den blir om de inte känner varandra. Vi anser att vi valt 
ett pålitligt mätinstrument, nämligen oss själva som intervjuare med motiveringen 
att eftersom vi inte kände informanterna så är personliga inlägg uteslutna och det 
fokuseras istället på läraren som pedagog med dennes tankar och åsikter.  
     Validiteten syftar till att den eller de metoder som används verkligen undersöker 
det som är avsikten att undersöka (Robert Thornberg & Andreas Fejes 2009:218). I 
en kvalitativ studie strävas efter en god validitet i samtliga delar av 
forskningsprocessen (Patel & Davidson 2011:106). Då det gäller datainsamlingen kan 
validiteten relateras till om forskaren har lyckats med insamlingen av underlag för att 
en trovärdig tolkning av den studerades livsvärld ska kunna göras.   
     Vi har undersökt alla aspekter utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Det är 
dock svårt att helt säkert säga om de metoder vi valt verkligen undersöker det vi 
avser. Detta skulle bli mer uppenbart om vi haft möjligheten att undersöka 
ytterligare, genom intervjuer av fler lärare och observationer i fler klassrum.  

3.8 Etiska överväganden  
Vi har utgått från etiska principer och använt oss av Humanistisk 
samhällsvetenskaplig forskning (HSFR) som beskriver informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets- samt nyttjandekraven.  
     Genom att informanterna fick information om att observationerna och 
intervjuerna skulle handla om den muntliga kommunikationen i klassrummet 
fullföljdes informationskravet. Innan observationerna utfördes fick de deltagande 
lämna sitt skriftliga samtycke och informanterna blev underrättade om att de när 
som helst kunde dra sig ur undersökningen. Innan intervjuerna fick lärarna ge 
tillstånd till att vi använde oss av ljudupptagningar som hjälpmedel i vår 
undersökning. Därmed fullföljdes samtyckeskravet. Namn på elever, lärare och 
skolor nämns inte i studien eftersom läsaren inte ska kunna lista ut vilken skola och 
vilka personer studien handlar om. Vi har istället använt oss av förkortningarna L och 
E, som står för lärare respektive elev, vilket leder till att konfidentialitetskravet är 
uppfyllt. Nyttjandekravet uppfylldes då vi för berörda betonat att våra observationer 
och intervjusvar endast kommer att användas till forskning av vår studie. Då dessa 
krav är fullföljda ses studien som etiskt försvarbar.  
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3.9 Databearbetning 
Efter våra observationer valde vi att välja ut relevant information från våra 
observationsscheman som svarade mot vårt syfte och våra frågeställningar. 
Informationen från de fyra klassrumsobservationerna skrev vi ned i löpande text, 
vilket möjliggjorde för oss att tydligt se vårt resultat i form av antalet muntliga 
kommunikationer startade av läraren respektive av eleverna, antalet frågor och vilka 
frågor som ställdes av läraren eller eleverna, antalet dialoger som skett och hur 
många deltagare dialogerna haft. Dessa resultat har vi därefter redovisat i löpande 
text och i tabellform. 
     Vid bearbetningen av data efter våra intervjuer började vi med att transkribera 
lärarnas svar. Därefter sammanställde vi de fyra lärarnas svar under varje 
intervjufråga och kunde utifrån detta sedan föra in svaren i vår resultatdel. 
Observationsscheman samt de transkriberade intervjusvaren har vi valt att makulera 
efter att vårt arbete är slutfört, för att undanröja risken att dessa hamnar i obehörigas 
händer.     

4 Resultat och analys av observationer och intervjuer 
Vårt resultat redovisas utifrån det vi observerat i klassrummen och antecknat på våra 
observationsscheman samt svaren vi fått från lärarna vid intervjuerna.  

 

4.1 Resultat av observationen i klassrum 1  
Observationen genomfördes under en SO-lektion som var ca två timmar lång och 
innehöll gemensam högläsning med efterföljande frågor och svar samt 
instuderingsfrågor som eleverna svarade skriftligt på. Lektionen innehöll även 
visning av en film som handlade om ekonomi och avslutades med en gemensam 
diskussion i helklass.    
  

4.1.1 Muntlig kommunikation  
Under lektionen påbörjas sammanlagt 41 muntliga kommunikationer, varav 33 
påbörjas av läraren och 8 av eleverna. Läraren initierar lektionens första muntliga 
kommunikation genom att konstatera att lektionen ska handla om Sveriges ekonomi. 
Ett exempel på en påbörjad muntlig kommunikation är när en elev, efter att klassen 
diskuterat pengar och ekonomi en stund, konstaterar: ”Pengar är bra att köpa saker 
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för, kärnvapen till exempel.” Elevens yttrande bemöts med en blick från läraren som 
sedan fortsätter genom att ställa en fråga som för in kommunikationen mot ämnet 
ekonomi igen.    
 

4.1.2 Dialoger mellan läraren och eleverna  
Av de 41 muntliga kommunikationer som initieras under SO-lektionen utvecklas 22 
till dialoger. Vid fjorton tillfällen av dessa är två personer delaktiga och vid åtta 
tillfällen är fler än två personer delaktiga i dialogen. Ett exempel på en fråga som 
leder till en dialog mellan läraren och en elev är:  
 
     L: Är det viktigt med dyra märkeskläder? 

     E1: Nej, det är viktigare att man är hel och ren. 

 
Därefter tar flertalet minidiskussioner vid, i vilka eleverna bl.a. talar om vilka 
märkeskläder de har eller inte har, om de anser att det är viktigt med sådana kläder 
eller inte. Läraren låter dessa minidiskussioner pågå en stund innan hon ställer en ny 
fråga.  
 

4.1.3 Öppna och slutna frågor  
Vid observationen ställer läraren 22 frågor och av dessa är 14 frågor öppna och åtta 
slutna. De öppna frågorna handlar bl.a. om att läraren drar paralleller mellan det 
man högläser om eller det man hör i filmen och elevernas verklighet. Läraren ställer 
t.ex. den öppna frågan: ”Tänk om du skulle ha levt då det inte fanns pengar, hur 
skulle du då bära dig åt för att köpa det du ville?” Denna öppna fråga som läraren 
ställer uppmuntrade eleverna att reflektera och en elev svarar: ”Vi skulle inte kunna 
köpa något nytt”. När läraren ställer öppna frågor blir eleverna ivriga och talar ofta 
rätt ut, och läraren ber dem flera gånger att räcka upp handen och vänta på sin tur att 
tala. De slutna frågorna som läraren ställer har karaktären av kontrollfrågor för att se 
om eleverna lyssnar och förstår eller om de kan dra sig till minnes vad man talat om 
under tidigare SO-lektioner. Ett exempel på en sluten fråga som läraren ställer 
är: ”Kommer ni ihåg vad det heter när man tillverkar mynt?” Ingen elev minns och 
läraren svarar själv på frågan.    
     Eleverna ställer sammanlagt sex frågor, varav fyra är öppna och två slutna. Den 
övervägande delen av frågorna som eleverna ställer berör ämnet och deras egna 
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tankar och idéer. Ett exempel på en öppen fråga en elev ställer är: ”Hur ska jag göra 
för att få mer veckopeng?” Frågan väcker glädje och leder till spontana 
minidiskussioner mellan eleverna. Läraren bemöter frågan med att föreslå att eleven 
ska slipa noga på sina argument för en förhöjd veckopeng. Ett exempel på en sluten 
fråga en elev ställer är: ”Kommer Astrid Lindgren vara på tjugokronorssedeln eller 
hundrakronorssedeln?”, varpå läraren svarar att Astrid Lindgren kommer att vara på 
tjugokronorssedeln.  
 

4.2 Resultat av observationen i klassrum 2  
Observationen genomfördes under en lektion i svenska som pågick i en timme.  
Lektionen handlade om tecknade serier och innehöll ett grupparbete som följdes av 
en diskussion i helklass om det som diskuterats i grupparbetet. Därefter visades 
bilder i en lärobok i svenska och eleverna fick gemensamt i helklass tolka dessa 
bilder.   
 

4.2.1 Muntlig kommunikation  
Under lektionen sker sammanlagt 33 muntliga yttranden.  Av dessa tar läraren 
initiativ till 24 och eleverna till 9. Läraren initierar lektionens första muntliga 
yttrande genom att berätta att lektionen ska handla om tecknade serier och ställer en 
fråga om någon vet hur länge sådana funnits, men får inget svar och svarar därför på 
frågan själv. En elev ger exempel på en TV-serie och läraren bemöter elevens svar 
jakande och styr sedan in samtalet mot den sortens serier som läraren har i åtanke.  
 

4.2.2 Dialoger mellan läraren och eleverna  
Under den observerade lektionen påbörjas 33 muntliga kommunikationer, varav 19 
leder till dialoger. Vid tolv tillfällen är fler än två personer delaktiga i dialogen och vid 
sju tillfällen är två personer delaktiga. Ett exempel på en dialog där fler än två 
personer är delaktiga är när läraren börjar tala om djur i serier som får mänskliga 
egenskaper, vilket startar livliga minidiskussioner mellan elever, i vilka läraren inte 
deltar, utan låter eleverna tala en stund innan hon åter tar till orda.  
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4.2.3 Öppna och slutna frågor  
Vid observationen ställer eleverna tre öppna och tre slutna frågor. Läraren ställer 
tretton öppna frågor och tre slutna. En av de öppna frågorna läraren ställer är när 
klassen får titta på en tecknad serie bestående av några bildsekvenser, varav en bild 
visar en figur som gjort sig illa:   
 
     L: Vad har hänt på bilden? 

     E1: Han har slagit sig och har en bula i huvudet, han ser nog stjärnor! 

     E2: Jag har sett stjärnor en gång när jag gjorde mig illa! 

 
Därefter ställer läraren en följdfråga, som är av sluten karaktär eftersom läraren är 
ute efter en specifik symbol som brukar finnas med i exempelvis tecknade serier när 
någon fått en idé:  
 
     L: Hur kan vi på bilden se att någon fått en idé?   

     E: Det är den där glödlampan ovanför huvudet på figuren.  

 
Läraren bekräftar elevens svar och ställer därefter en ny fråga. 
 

4.3 Resultat av observationen i klassrum 3 
Observationen genomfördes under en SO-lektion som pågick i 50 minuter. Lektionen 
innehöll en muntlig genomgång av läraren då frågor ställdes som eleverna svarade 
på. 
 

4.3.1 Muntlig kommunikation   
Under observationen påbörjar läraren 16 muntliga kommunikationer. Läraren börjar 
lektionen med att initiera den första muntliga kommunikationen genom att 
konstatera att lektionen ska handla om hållbar utveckling. Hon ställer sedan direkt 
den öppna frågan ”Vad är hållbar utveckling?”, men får inget svar och förklarar 
därför själv vad det är.                                                                                          
     Eleverna startar under observationen muntliga kommunikationer fyra gånger. Ett 
exempel på en sådan är när en elev utifrån egna erfarenheter berättar: ”Min granne 
kommer från ett annat land, kommer inte riktigt ihåg vilket land.” Läraren säger till 
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eleven att dennes svar är långt från området hållbar utveckling och ställer en ny fråga 
som styr in kommunikationen mot ämnet igen.   
 

4.3.2 Dialoger mellan läraren och eleverna  
Under observationen sker 20 muntliga kommunikationer, varav hälften leder till en 
dialog. Vid fyra dialoger är fler än två personer delaktiga och vid sex dialoger är två 
personer delaktiga. Följande exempel på en dialog med fler än två personer delaktiga 
inleds av att läraren ställer en öppen fråga: 
 
     L: Hur kan man göra för att ta hand om miljön? 

     E1: Man kan källsortera sopor, papper för sig och glas för sig till exempel. 

     E2: Man ska också tänka på att inte slänga saker omkring sig, t ex tuggummi. Det är farligt för 

     fåglar. 

 

Läraren berömmer elevernas svar och avslutar med att kort återberätta det eleverna 
sagt.  
 

4.3.3 Öppna och slutna frågor  
Under observationen ställer eleverna ingen öppen eller sluten fråga. Läraren ställer 
vid observationen sju öppna frågor och fyra slutna. Ett exempel på en öppen fråga 
som läraren ställer är: ”Vad betyder religionsfrihet för dig?” En elev räcker upp 
handen och svarar, men läraren är inte nöjd med svaret och ger sin syn på saken. 
Läraren ställer en förhållandevis sluten fråga: ”Om jag säger att jag är ateist, vad 
innebär det då?” Ingen elev svarar på frågan varför läraren svarar på den själv.  
 

4.4 Resultat av observation i klassrum 4 
Observationen genomfördes under en NO-lektion som pågick i ca en och en halv 
timme. Lektionen innehöll en diskussion mellan läraren och eleverna, högläsning ur 
en fysikbok som eleverna sedan fick svara på instuderingsfrågor om. Lektionen 
fortsatte efter en rast och läraren förde då en dialog med eleverna om påsken som var 
i nära antågande.  
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4.4.1 Muntlig kommunikation   
Under observationen påbörjas 17 muntliga kommunikationer, av vilka femton 
initieras av läraren och två av eleverna. Läraren inleder lektionen med att hälla upp 
vatten i ett glas och i det lägga en C-vitamintablett. Hon initierar den första muntliga 
kommunikationen genom att ställa frågan: ”Vad händer med tabletten i glaset? En 
elev ger ett korrekt svar och läraren fortsätter den muntliga kommunikationen 
genom att ställa frågor som eleverna svarar på. Läraren tvingas vid flera tillfällen att 
omformulera frågorna eftersom eleverna inte ger korrekta svar och vid några 
tillfällen svarar läraren själv på sin fråga.  
 

4.4.2 Dialoger mellan läraren och eleverna   
Under observationen påbörjas 17 muntliga kommunikationer. Av dessa utvecklas 12 
till dialoger. Vid fyra dialoger är mer än två personer delaktiga och vid åtta dialoger 
är två personer delaktiga. Ett exempel på en dialog där två personer deltar är: 
 
     L: Varför äter man ägg på påsken? 

     E: Det har nog med fastan att göra, men jag vet inte mer.  

 
Läraren ger därefter sin syn på saken, varpå flera minidiskussioner mellan elever 
påbörjas, som fortgår tills läraren avbryter och ger eleverna beröm för många bra 
diskussioner.  
 

4.4.3 Öppna och slutna frågor   
Vid observationen ställer läraren sammanlagt tolv frågor, varav åtta är öppna och 
fyra slutna. Eleverna ställer under observationen två frågor, en öppen och en sluten. 
En av lärarens öppna frågor är: ”Varför firar vi påsk?” Flera elever räcker upp handen 
och vill svara. En elev får svara, men svaret är inte tillfredsställande enligt läraren. 
Flera elever får möjlighet att svara och till slut är läraren nöjd med elevernas svar och 
ställer en ny fråga.   
 

4.5 Sammanfattande analys av observationerna	  
Vid våra observationer fördelar sig antalet påbörjade muntliga kommunikationer 
mellan läraren och eleverna som tabell 1 visar. 
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	  Tabell 1. Antal muntliga kommunikationer vid observationerna som påbörjas av läraren 

respektive eleverna. 
	  	   Klassrum 1 Klassrum 2 Klassrum 3 Klassrum 4 Summa 
Läraren 33 24 16 15 88	  
Elever 8 9 4 2 23	  
Summa 41 33 20 17 111	  
 
Tabell 1 visar att läraren dominerar stort i att påbörja muntlig kommunikation i alla 
klassrum. Sammantaget initierar de fyra lärarna nästan fyra gånger så många 
muntliga kommunikationer som eleverna. Elevernas muntliga kommunikationer 
handlar oftast om att de konstaterar något. Det kan vara en tanke eller en reflektion 
de fått om något som de vill berätta om inför läraren och klasskamraterna.  Lärarnas 
muntliga kommunikationer börjar oftast med att de konstaterar något varefter de 
ställer en fråga som eleverna svarar på. Vid flera tillfällen får läraren inget svar från 
eleverna och ger då sin egen syn på saken. Vi tolkar detta resultat som att lärarna i 
klassrummen vi observerade hade en bestämd planering, som de gärna ville fullfölja, 
varför de muntliga kommunikationerna blev förhållandevis korta och oftast i form av 
ett konstaterande tätt följt av en fråga från läraren som elever gav ett kort svar på.         
Vid våra observationer framkommer att den mest frekvent förekommande dialogen 
är den som har två deltagande personer. Detta resultat framgår av tabell 2. 
 

Tabell 2. Antal dialoger med två eller fler än två deltagare vid våra observationer. 
	  	   Klassrum 1 Klassrum 2 Klassrum 3 Klassrum 4 Summa 
Två deltagare 14 7 6 8 35	  
Fler än två deltagare 8 12 4 4 28	  
Summa 22 19 10 12 63 
 
Tabell 2 visar att i klassrum 1, klassrum 3 samt klassrum 4 är dialogen med två 
personer den mest frekvent förekommande, medan det i klassrum 2 är dialogen med 
fler än två personer som är den mest frekvent förekommande. 
     Under observationerna konstaterar vi att oavsett om dialogen har två eller fler 
deltagare synliggörs elevernas tankar och åsikter och lärarna ger positiv feedback. Vi 
ser att lärarna i de respektive klassrummen 1, 3 och 4 börjar dialogen med en fråga 
som leder till en dialog med oftast två deltagare. I dialogen synliggörs elevernas 
tankar och åsikter vilka lärarna ger positiv feedback på. I klassrum 2 är dialogen med 
fler än två personer mest frekvent förekommande vilket vi tror beror på att ämnet, 



	   24	  

tecknade serier, var intressant och därför engagerade många elever. Läraren i 
klassrum 2 deltog ibland i dialogerna, men gav vid flera tillfällen eleverna möjlighet 
att diskutera sinsemellan vilket medförde att dialogerna kunde ”blomma ut” och bli 
livliga i klassrummet. 
     Vi har även observerat antalet frågor fördelade mellan öppna och slutna som 
lärarna respektive eleverna ställer. I tabell 3 visas antalet frågor lärarna ställde och 
hur de fördelades mellan öppna och slutna frågor.  
 
Tabell 3. Antal frågor fördelade mellan öppna och slutna ställda av lärarna vid 
våra observationer 
	  	   Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 Summa 
Öppna 14 13 7 8 42 
Slutna 8 2 4 4 18 
Summa 22 15 11 12 60 
 
Tabell 3 visar att lärarna vid våra observationer sammantaget ställer mer än dubbelt 
så många öppna som slutna frågor. De öppna frågorna handlar bl.a. om att läraren 
ställer frågor där eleverna ska dra paralleller mellan det man talat om under 
lektionen och deras egen verklighet. När lärare 1 och lärare 2 ställer öppna frågor 
handlar de om att eleverna ska tolka och reflektera. Elevernas svar är minst lika 
viktiga som lärarnas svar, vilket medför att eleverna är aktiva och gärna talar. När 
lärare 3 och lärare 4 ställer öppna frågor handlar även dessa om att eleverna ska 
reflektera, men lärarna visar att de har en bestämd idé om vilket svaret ska vara, 
vilket blir tydligt när flera elevers svar inte är riktigt rätt enligt lärarna och det slutar 
med att lärarna själva ger sin syn på saken. De slutna frågorna som lärarna vid våra 
observationer ställer har karaktären av kontrollfrågor för att säkerställa att eleverna 
förstår det man talar om under lektionen eller minns vad man talat om under tidigare 
lektioner.  
     I tabell 4 visas antalet frågor eleverna ställer och hur de fördelas mellan öppna och 
slutna frågor.  
 
Tabell 4. Antal frågar fördelade mellan öppna och slutna ställda av elever vid våra 
observationer.  
	  	   Elever 1 Elever 2 Elever 3 Elever 4 Summa 
Öppna 4 3 0 1 8 
Slutna 2 3 0 1 6 
Summa 6 6 0 2 14 



	   25	  

 
Av tabell 4 framgår att eleverna i klassrum 1 ställer fler öppna än slutna frågor, 
medan de öppna och slutna frågorna fördelar sig lika i klassrum 2 och 4. I klassrum 3 
ställs ingen fråga av eleverna under observationen. Elevernas öppna frågor berör 
oftast ämnet som diskuteras under lektionen och leder inte sällan till livliga dialoger 
med flera elever inblandade. Elevernas slutna frågor berör även de oftast ämnet som 
diskuteras under lektionen och besvaras oftast av ett kort svar från läraren. 
     En sannolik förklaring till att eleverna inte ställde några frågor i klassrum 3 menar 
vi är att ämnet hållbar utveckling är abstrakt och därför kan vara svårt för eleverna 
att förstå. En annan förklaring till att eleverna inte ställde några frågor var troligen 
att läraren tydligt visade vilket svar hon var ute efter, vilket inte uppmuntrade 
eleverna att delta. Dessutom tycktes frågorna som läraren ställde ha varit ”snäppet 
för svåra” för eleverna, anser vi. 
     Som framgår vid en jämförelse av tabell 3 och 4 är det läraren som i samtliga 
klassrumsobservationer dominerar i att ställa frågor. Vi konstaterar att lärarnas 
slutna frågor handlar om att se att eleverna hänger med, så kallade kontrollfrågor. De 
öppna frågor som lärarna ställer, inbjuder däremot eleverna att bidra med eget 
tyckande och reflekterande. Två av lärarna korrigerar inte elevernas svar, utan låter 
elevernas diskussioner fortgå en stund, medan två av lärarna tydligt visar att de har 
bestämda svar i åtanke som de vill att eleverna ska leverera. När eleverna inte lyckas 
med att ge ”det rätta svaret” brukar lärarna själva svara. Utifrån våra observationer 
konstaterar vi att lärarnas öppna frågor oftast börjar med ”vad” eller ”hur”.     
 

4.6 Sammanfattande analys av intervjuerna  
I detta avsnitt kommer en sammanfattning av lärarnas intervjusvar att ges 
tillsammans med den analys vi gjort av svaren. 
 

4.6.1 Muntlig kommunikation 
De fyra lärarna anser att den muntliga kommunikationen i klassrummet är viktig 
eftersom den gör att eleverna bearbetar och utvecklar sin kunskap. Lärare 1 menar att 
en bra muntlig kommunikation innehåller diskussioner mellan läraren och eleverna i 
vilket både tankar och tyckande framkommer. Hon anser även att muntlig 
kommunikation är elevernas demokratiska rättighet som bl.a. innebär att eleverna 
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inte bara ska instämma i det läraren säger utan faktiskt få uttrycka sina åsikter. 
Lärare 2 och lärare 3 anser att en bra muntlig kommunikation möjliggör för eleverna 
att bidra med tankar och idéer. Lärare 3 säger även att en bra muntlig 
kommunikation ger eleverna chansen att tala under lite längre stunder, så att de kan 
få utveckla sina svar och ”få bre på lite”.  Lärare 4 tycker att en bra muntlig 
kommunikation möjliggör för eleverna att träna sig i att lyssna på varandra och se på 
klasskamraternas talande som minst lika viktigt som lärarens.  
     De fyra lärarna anser att muntlig kommunikation bäst sker i mindre grupper 
eftersom fler elever då vill och vågar bidra med sina tankar och idéer.  
     Vår analys är att de fyra lärarna anser att eleverna i den muntliga 
kommunikationen får tycka, tänka och bidra med idéer. De tycker även att en bra 
muntlig kommunikation resulterar i att eleverna bearbetar och förankrar sina 
kunskaper. Vidare säger lärarna att de gärna vill ge eleverna möjlighet att muntligen 
kommunicera i mindre grupper och under lite längre stunder, detta för att få fler 
elever att bidra med tankar och idéer och för att ge eleverna tid att utveckla sina svar.   
 
4.6.2 Dialogen 
Vid intervjuerna framkommer att lärarna betraktar dialogen som viktig eftersom den 
resulterar i att eleverna får ny kunskap. Lärare 1 menar att i dialogen får eleverna 
ställa frågor och tycka till. Det är viktigt att eleverna genom dialoger får se att man 
kan tycka olika, menar samma lärare. Lärare 2 säger att i dialogen ställs frågor som 
ger läraren en fingervisning om vad eleverna kan. Lärare 3 anser att eleverna i 
dialogen tränar sig i att tala och lyssna genom att ställa frågor. Lärare 4 anser att alla 
är aktiva i en dialog, genom att antingen lyssna eller tala i en viss turordning. Att få 
träning i att vänta på sin tur att tala ger eleverna fördelar när de ska tala inför större 
sällskap, menar samma lärare.  
     Det är viktigt att i dialogen hålla sig till ämnet anser de intervjuade lärarna, men 
de brukar tillåta vissa sidospår då ämnet lämnas för en kort stund. Om dessa sidospår 
tar eleverna för långt från ämnet, avbryter lärarna och för in dialogen mot ämnet 
igen. De fyra lärarna menar att det är bra att föra dialoger i mindre grupper eller i 
halvklass eftersom fler kommer till tals vid sådana tillfällen. Lärare 4 säger att 
dialogen i helklass oftast har två deltagare och det är vanligen samma elever som 
deltar. Det är ungefär hälften av eleverna i klassen som brukar vara aktiva i dialogen 
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medan den andra hälften inte är det. ”De förlitar sig på de aktiva, att det är de som 
talar och ställer frågor”, säger lärare 4.  
    Vi konstaterar att lärarna ser dialogen med eleverna som en möjlighet till lärande. I 
dialogen, som sker enligt en turordning, ömsom talar ömsom lyssnar de som deltar. 
De intervjuade lärarna ser gärna att dialogen fokuseras till ämnet som avhandlas, 
men tillåter att den ”far iväg” i alla fall för en liten stund innan läraren för in dialogen 
mot ämnet igen. Alla fyra lärare har uppfattningen att dialog bäst sker i mindre 
grupper, eftersom fler elever då ges möjligheten att delta än vad de ges i helklass.  
 
4.6.3 Öppna och slutna frågor  
De intervjuade lärarna är medvetna om att det är de och inte eleverna som ställer 
flest frågor i klassrummet. Lärare 1 säger att det är hon som i helklass ställer flest 
frågor. Antalet frågor som eleverna ställer beror på om ämnet intresserar dem eller 
om de har förståelse för ämnet eller inte, menar lärare 4. De fyra lärarna ser att 
antalet frågor som elever ställer blir fler i halvklass eller i mindre grupper än vad de 
blir i helklass.  
     Lärarna beskriver vid intervjuerna att de ställer flest öppna frågor, vilka möjliggör 
för eleverna att reflektera och resonera med varandra. Lärare 1 anser att öppna frågor 
kan ha ett rätt svar, men inte alltid, medan de andra tre lärarna menar att en sådan 
fråga aldrig har ett rätt svar.  
     Lärarna beskriver även en annan sorts fråga som de brukar ställa i klassrummet, 
som är mer av en kontrollfråga och ofta kräver ett korrekt faktainriktat svar eller ett 
kort ja- eller nej-svar. De fyra lärarna säger vid intervjuerna att de ställer båda 
sorternas frågor i sina klassrum. Lärarna berättar vidare att de bemöter elevernas 
frågor tillmötesgående, vilket enligt lärare 1 innebär att ”Ingen ska behöva sitta och 
undra”. Lärarna svarar på elevernas frågor och försöker spinna vidare på dem i den 
fortsatta kommunikationen.  
     Vår analys av lärarnas svar är att de är medvetna om att de ställer flest frågor i 
klassrummen. Lärarna ställer två olika sorters frågor i sina klassrum. Den ena sortens 
fråga benämner de öppen och lärare 2, lärare 3 och lärare 4 anser att en sådan inte 
har ett rätt svar, medan lärare 1 anser att en sådan fråga faktiskt kan ha ett rätt svar. 
Den andra sortens fråga som lärarna ställer, och som de benämner lite olika, har 
likheter med Dysthes (1996:58–59) och Ellneby & von Hilgers (2010:182–183) 
definition av en sluten fråga, menar vi. Vidare visar intervjuerna av lärarna att de har 
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intentionen att spinna vidare på elevernas frågor, vilket inte är alldeles lätt när dessa 
är långt från ämnet, anser vi.  
 

5 Diskussion 
I detta kapitel behandlas vår metoddiskussion där vi diskuterar kring valda metoder. 
Kapitlet avslutas med en diskussion kring teori och vårt resultat utifrån de 
observationer och intervjuer vi gjort och som knyter an till vår uppsats syfte och 
frågeställningar.  

 

5.1 Metoddiskussion 
 Då vi skulle välja metod för vår undersökning konstaterade vi att vi ville använda oss 
av kvalitativ samt kvantitativ metod enligt Denscombe (2000:204–205). Denne 
menar att kvalitativ metod bäst lämpar sig för att beskriva verkligheten och bygger på 
beskrivningar av människor och deras beteenden. Författaren menar att kvantitativ 
metod bäst lämpar sig då mätning av företeelser omvandlas till siffror. Vi valde att 
utföra observationer då vi ansåg att de var det bästa sättet att få en inblick i en 
konkret vardagssituation och undersöka verkligheten. Vi ville därefter intervjua 
lärare som verkat i de klassrum vi observerat som ett komplement till 
observationerna. Vi tyckte att detta upplägg var bra för vår studie då vi först fick en 
bild av hur verkligheten ter sig varpå vi fick veta hur lärare uppfattar verkligheten.  
     Vi använde oss av strukturerad observation (Patel & Davidson 2011:93) med 
förhållandevis hög grad av öppenhet (Bjørndal 2002:43) vilket gjorde att lärarna 
kunde anpassa tidpunkterna av observationerna till lämplig lektion då graden av 
muntlig kommunikation var relativt hög. Detta medförde att observationerna blev av 
god kvalitet. Observationer vi utförde stämmer även överens med Bjørndals 
(2002:26, 42–43) definition av observation med en låg grad av delaktighet samt av 
första ordningen. Detta såg vi som positivt då vi kunde koncentrera oss och lägga 
fokus på att observera istället för att samtidigt delta i pågående undervisning, vilket 
skulle inverka negativt på vår studie.  
     Vid tidpunkterna för intervjuerna använde vi oss av standardiserade intervjuer 
(Bjørndal 2002:92) vilket underlättade för oss när vi skulle sammanställa 
intervjusvaren på så sätt att det var tidsbesparande och enkelt att jämföra svaren. Då 
intervjuerna utvecklades till så kallade semistrukturerade intervjuer (Denscombe 
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2000:135), såg vi att informanterna utvecklade sina svar, vilket ledde till att dessa 
blev fylligare och tydligare.   
     Det som kan ha skett i samband med observationerna vi utfört är att läraren agerat 
på ett annat sätt då denne vetat om observatörens närvaro och syfte med studien, 
vilket kan ha lett till missvisande resultat. Detta var dock inget som vi kände av men 
som kanske skett utan vår vetskap. Vid en av intervjuerna uttryckte en av lärarna att 
denne tyckte det var jobbigt att vi använde oss av ljudupptagning. Detta kan också ha 
bidragit till att denne inte fullt ut kunnat koncentrera sig på intervjun och därför inte 
bidragit med sanningsenlig information.  
      

5.2 Resultatdiskussion 
Vår diskussion utgår från uppsatsens syfte och frågeställningar. Den första 
frågeställningen är: Är det läraren eller eleverna som initierar flest muntliga 
kommunikationer genom att ställa en fråga eller konstatera något?   
Nilsson & Waldemarsson (2007:11–15) menar att kommunikation är ett ömsesidigt 
samtal, en demokratisk process, vid vilket talas, lyssnas och resoneras. Vygotskij 
menade att det är i samspelet med andra som inlärning sker (Dysthe, 1996:54–55). Vi 
blir sociokulturella människor när vi kommunicerar genom att använda språket, 
vilket bl.a. leder till nya sätt att tänka på (Dysthe 2003:31, Säljö 2000: 87–89). 
Lärarna beskriver vid intervjuerna muntlig kommunikation som tillfällen då eleverna 
talar och lyssnar. Vid dessa tillfällen bearbetar och utvecklar eleverna sin kunskap.       
     Lärarna i vår studie anser att det är viktigt att eleverna ges möjlighet att tala under 
lite längre stunder och därmed få utveckla sina svar, samt att de ges möjlighet att 
lyssna på varandras talande och inte bara lyssnar till lärarens ord. Enligt Strömquist 
(1992:32–37) måste elever ges möjlighet att tala och samtala under längre stunder, 
för att på så vis förberedas för framtiden då eleverna kommer att erfara talandet i 
mer formella sammanhang. Enligt Ellenby & von Hilgers (2010:22) tränar elever sin 
kommunikativa kompetens när de ges tid att tala och blir lyssnade till. Vi ser här att 
lärarnas idé om vad muntlig kommunikation är och vad den leder till stämmer väl 
överens med vad teorin säger oss.   
     Kommunikation ses som ett ömsesidigt samtal i vilket elever och lärare talar till 
och lyssnar på varandra (Skolverket, 2000:14). Enligt våra observationer dominerar 
lärarna i att initiera muntliga kommunikationer, nästan fyra gånger så ofta startas 
sådana av lärarna som av eleverna. Lärarnas muntliga kommunikationer börjar ofta 
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med ett konstaterande följt av en fråga. Eleverna svarar och lärarna bekräftar ibland 
elevernas svar, men förhållandevis ofta svarar lärarna själva eller omformulerar 
frågan så att eleverna svarar det som lärarna haft i åtanke. När eleverna initierar 
muntliga kommunikationer handlar dessa oftast om att de konstaterar något, t.ex. 
delger en tanke som väckts under lektionen. Lärarna bemöter elevernas muntliga 
kommunikationer på olika sätt. När eleverna talar om något som är för långt från 
ämnet bemöter läraren det t.ex. med en blick för att därefter ställa frågor som styr 
kommunikationen mot ämnet som avhandlas. Vi ser även att läraren bemöter elevens 
muntliga kommunikation med att instämma i elevens svar och därefter ställa en ny 
fråga.  
     Nystrands forskning (1997:15–29) visar att elevers lärande främjas i en dialogiskt 
organiserad undervisning där eleverna får uttrycka åsikter och fälla yttranden. 
Gibbons (2002:74–75) poängterar att undervisningen blir mer jämlik mellan läraren 
och eleven när läraren tar elevens talande på allvar genom att väva in elevens svar i 
sitt fortsatta talande. Vid intervjuerna berättar lärarna att de bemöter elevernas 
konstateranden och frågor tillmötesgående och försöker spinna vidare på det 
eleverna säger. Vid våra observationer spann dock lärarna inte så ofta vidare på det 
eleverna sagt, utan lyssnade på eleverna, bekräftade ibland svaren och styrde sedan 
åter kommunikationen mot ämnet som avhandlades. Vi ser att det inte är lätt att 
spinna vidare på elevernas svar i den fortsatta kommunikationen, och svårare blir det 
när eleverna talar om något som är långt från ämnet eftersom lärarna är styrda av att 
det som diskuteras ska begränsas till pågående ämne.  
     Av Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) framgår 
att undervisning ska bedrivas i demokratiska former i vilka eleverna bl.a. ska ges 
möjligheter att samtala för att utveckla sin förmåga att kommunicera. Vid 
intervjuerna framkommer att det är en demokratisk rättighet att eleverna ska få 
uttrycka sina åsikter och bidra med sina tankar.    
     Uppsatsens andra frågeställning är: Har dialogen i klassrummet två eller flera 
deltagare? Vid våra observationer framkommer att den dialog som är mest frekvent 
förekommande i tre av fyra klassrum är den som har två deltagare, nämligen lärare 
och elev. I de tre klassrummen startar lärarna oftast med att ställa en fråga som leder 
till en dialog med en elev. I dialogerna, som ofta är i form av minidiskussioner där vi 
anser att fler elever ges möjlighet att delta, synliggörs elevernas tankar, åsikter och 
kunskaper. Dialogerna avslutas antingen med att läraren ställer en ny fråga, 
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konstaterar något eller återberättar det eleverna diskuterat. Wennergrens forskning 
(2007:31–32) visar att det är viktigt att lärarna låter elevernas röster komma fram 
mer i klassrummet genom att se eleverna som kapabla att vara i en dialog själva utan 
lärarens involvering. Vid våra observationer ser vi att eleverna emellanåt tillåts föra 
dialoger vid vilka lärarna intar en passiv roll. Det vi konstaterar är att dialogen vid 
dessa tillfällen är livlig och att eleverna är glada och engagerade.   
     Vid intervjuerna framkommer det att lärarna anser att dialogen är viktig eftersom 
den ger eleverna ny kunskap och att eleverna får träna i att tala och lyssna utifrån en 
turordning. I dialogen får de också möjlighet att ställa frågor vilka ger läraren en 
fingervisning om vad eleverna kan och vad de har förstått. Adelswärd (1992:135) 
beskriver turtagningen som en del av dialogen och utifrån våra observationer 
konstaterar vi att turtagningen fungerar bra ibland och mindre bra ibland. Ett 
exempel på när turtagning fungerar mindre bra är när flera elever talar livligt rätt ut 
och läraren ber dem att tystna, räcka upp handen och vänta på sin tur att tala.  
     Att veta när en dialog ska tillåtas fortgå eller avbrytas menar vi är en balansgång 
för lärarna som handlar om att bedöma när dialogen är utvecklande eller inte. 
Bakhtin (1981) beskriver en utvecklande dialog som en möjlighet för eleverna att få 
komma till tals. Det relevanta i en utvecklande dialog är inte att vara överens utan att 
låta många olika röster höras och därmed möjliggöra för en mängd olika perspektiv 
att synliggöras. En sådan dialog ger eleverna en förberedelse för ett aktivt deltagande 
i samhället (Wennergren, 2007:5, 7). En av lärarna anser att det är av vikt att 
eleverna i dialogen får tycka till och även tycka olika. Vid våra observationer fick vi se 
utvecklande dialoger där eleverna fick komma till tals och blev lyssnade till under 
flera av de livliga minidiskussionerna som uppstod i klassrummen.   
De fyra lärarna anser att det är viktigt att i dialogen hålla sig till ämnet, men 
tillåter ”sidospår” en kort stund, vilket vi kan konstatera stämmer utifrån våra 
observationer. Vidare anser lärarna att när klassen är indelad i mindre grupper är det 
fler elever som deltar i dialogen än när det är helklass. Enligt Dysthe (1996:64) krävs 
det självförtroende hos de deltagande parterna för att en dialog ska ske. När antalet 
personer i en grupp överstiger tio uppstår en obalans i att tala där en fördelning 
enligt normalkurvan gör sig gällande (Skiöld 1992:62). Detta innebär att ungefär lika 
många anser sig tala för mycket som de som anser sig tala för lite och i mitten 
befinner de sig som anser sig tala lagom mycket. Vid en intervju framkommer att 
hälften av eleverna brukar vara aktiva i dialogen medan den andra hälften inte är det. 
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De mindre aktiva förlitar sig på att det aktiva talar och ställer frågor. Enligt Dysthe 
(1996: 229–230) är det vanligen samma elever som är aktiva i dialogen. De mer 
tillbakadragna och blyga behöver stöd för att våga göra sina röster hörda i helklass. 
Detta kan åstadkommas genom att i mindre grupper ge de eleverna möjlighet att få 
träna på att uttrycka tankar och idéer innan de ska redovisa något i helklass. Det är 
viktigt att som lärare vara medveten om den obalans i talandet som Skiöld (1992:62) 
talar om och om det självförtroende som enligt Dysthe (1996:64) krävs för att en 
dialog ska ske.  Ett aktivt arbete för att öka elevernas självförtroende i att föra 
dialoger tror vi möjliggörs genom att bl.a. låta eleverna vid många tillfällen och till en 
början i mindre grupper få öva sig i att föra en dialog. Så småningom har ett 
självförtroende byggts upp som gör att eleverna vågar ta aktiv del i dialogen i 
helklass.    
     Garme (1992:109–115) beskriver den asymmetriska dialogen som kännetecknas av 
att någon har makten att leda och fördela ordet. I klassrummet är det läraren som 
dominerar i dialogen vilket får till följd att eleverna inte får bidra med funderingar, 
tankar och idéer.  Vid våra observationer ser vi den asymmetriska dialogen i form av 
att lärarna leder och fördelar ordet, men att eleverna ges tillfällen att föra dialoger i 
vilka de får bidra med tankar och åsikter.  
     Uppsatsens tredje frågeställning är: Vad är det för frågor som ställs och hur 
fördelas de mellan läraren och eleverna i klassrummet? Vid observationerna 
framkommer att lärarna ställer mer än dubbelt så många frågor som eleverna i 
klassrummet, vilket lärarna är väl medvetna om enligt deras intervjusvar. Vid 
intervjuerna säger lärarna att de i helklass ställer flest frågor, medan eleverna är mer 
aktiva och ställer frågor när de arbetar i mindre grupper.      
Enligt lärarna ger öppna frågor eleverna möjlighet att resonera, tänka efter och 
reflektera, vilket våra observationer bekräftar. De öppna frågorna i klassrummen 
utvecklar enligt Ellneby & von Hilgers (2010:175) elevernas tänkande och börjar ofta 
med ”vad”, ”hur”, ”när” eller ”vem”. Vid våra observationer börjar lärarnas öppna 
frågor oftast med ”vad” eller ”hur”.  
     Lärare har troligen flera möjliga alternativa svar till de öppna frågorna enligt 
Dysthe (1996:58–59), medan sådana frågor enligt Ellneby & von Hilgers (2010:175) 
inte har uttänka svar. Vid intervjuerna framkommer att en lärare anser att en öppen 
fråga kan ha ett rätt svar men inte alltid, medan de tre andra lärarna anser att en 
öppen fråga aldrig kan ha ett rätt svar. Vid våra observationer har två lärare ett 
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bestämt svar i åtanke när de ställer de öppna frågorna, medan två lärare däremot inte 
har ett bestämt svar i åtanke utan efterfrågar elevernas tankar och reflektioner. Våra 
observationer bekräftar således både Ellneby & von Hilgers (2010) samt Dysthes 
(1996) tankar om öppna frågor, nämligen att lärarna både kan ha och inte ha ett 
uttänkt svar i åtanke när de ställer dessa.  
     En sluten fråga har ett facitliknande svar (Dysthe 1996:58–59). Ellneby & von 
Hilgers (2010:182–183) skriver att en sluten fråga kan besvaras med ja eller nej. 
Lärarna beskriver vid intervjuerna att slutna frågor kan ses som kontrollfrågor som 
efterfrågar ett korrekt faktainriktat svar. De säger även att slutna frågor kan besvaras 
med ja eller nej. Vid observationerna ställer lärarna slutna frågor som har karaktären 
av kontrollfrågor där eleverna bl.a. ska försöka minnas vad man talat om tidigare.  
     En vanligt förekommande kommunikationsform i skolan är, enligt Gibbons 
(2002:37–39) IRF:Initiation, Response, Feedback – fråga, svar, återkoppling. 
Einarsson (2009:275–283) beskriver en snarlik kommunikationsform och kallar den 
fråga–svar- kommunikation. Einarsson menar att den inte ger eleverna en 
helhetsbild, eftersom frågorna som ställs inte har ett samband och eleverna ges inte 
en möjlighet att tänka självständigt, vilket sammantaget inte resulterar i 
språkutveckling. Vid våra observationer ser vi att kommunikationsformen är sådan 
som Gibbons (2002) och Einarsson (2009) beskriver, men det vi konstaterar är att 
det inte är de slutna frågorna, de så kallade kontrollfrågorna, som dominerar, utan de 
frågor som ställs mest frekvent är de öppna frågorna. Vi ser att dessa ofta efterfrågar 
elevernas tankar och reflektioner, vilket möjliggör för eleverna att träna sig i muntlig 
kommunikation i klassrummet.  

6 Avslutning 
I vår undersökning i fyra årskurs 5-klassrum ser vi att lärarna dominerar i den 
muntliga kommunikationen i klassrummet i form av att konstatera något om ämnet 
som ska avhandlas och därefter ställa en fråga.  
     Dialogen har i tre av fyra klassrum två deltagare, läraren och en elev. Dialogen är 
asymmetrisk, d.v.s. det är läraren som har makten att fördela och leda ordet i 
klassrummet. Detta kan innebära att eleverna inte får bidra med tankar och idéer, 
men vid observationerna ser vi att eleverna faktiskt får bidra med tankar och idéer i 
de minidiskussioner som sker.   
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Vi ser i de observerade klassrummen att det är fråga–svar-kommunikationsformen 
som dominerar, vilket den gjort under lång tid i den svenska skolan enligt Einarsson 
(2009:275–283). Det är de öppna frågorna som dominerar och de frågorna inbjuder 
eleverna att uttrycka tankar och idéer. Eleverna får i våra observerade klassrum tycka 
till och anse under en begränsad tid som lärarna styr över och under förutsättning att 
de håller sig något så när till ämnet. De intervjuade lärarna talar om att det är svårt 
att få alla elever delaktiga i den muntliga kommunikationen i helklass, vilket medför 
att alla i klassrummet inte ges möjligheten att träna och utveckla sin förmåga att 
kommunicera. Det är viktigt att läraren varierar gruppkonstellationerna i 
klassrummen eftersom fler elever vågar ta chansen att delta i kommunikationen när 
den har färre deltagare. Det är även viktigt att eleverna ges möjlighet att under lite 
längre stunder tala och samtala så att de får utveckla sina svar. Att läraren försöker 
spinna vidare på elevernas svar och använda dessa i kommunikationen är viktigt, 
men därmed inte sagt att det är lätt.  
     Vi konstaterar att lärarna i vår undersökning är medvetna om att muntlig 
kommunikation leder till lärande och att de strävar mot att skapa kommunikativa 
lärandetillfällen i klassrummet där alla elever ska få möjlighet att delta och därmed 
ges en god grund för att kunna leva och verka i samhället.  Intressanta infallsvinklar 
att studera vidare är att undersöka hur man kan bygga upp elevernas självförtroende 
så att de vågar delta i dialoger med flera deltagare, men även så att de vågar verka 
som ensamma talare inför publik. Detta är något vi ser att de skulle ha nytta och 
glädje av i sitt kommande vuxenliv. Enligt Läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 ska skolans undervisning ge eleverna 
möjligheter att samtala för att utveckla förmågan att kommunicera för att förberedas 
för ett aktivt deltagande i samhällslivet.  
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Bilagor 
Bilaga 1 Intervjufrågor 
	  
1.	  Vad	  är	  kommunikation	  anser	  du?	  
	  
2.	  Hur	  ser	  kommunikationen	  ut	  mellan	  lärare	  och	  elev	  i	  ditt	  klassrum?	  
	  
3.	  Är	  muntlig	  kommunikation	  något	  att	  sträva	  efter	  i	  klassrummet?	  
	  
4.	  Anser	  du	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  det	  sker	  en	  dialog	  mellan	  lärare	  och	  elev?	  
	  
5.	  Hur	  ser	  en	  bra	  kvalitativ	  dialog	  ut?	  Vilka	  är	  aktiva	  och	  på	  vilket	  sätt	  är	  parterna	  aktiva?	  
	  
6.	  Kan	  du	  märka	  att	  kommunikationen	  med	  eleverna	  varit	  kvalitativ	  och	  att	  eleven	  har	  lärt	  
sig	  något?	  
	  
7.	  Anser	  du	  att	  det	  finns	  bra	  och	  sämre	  tillfällen	  att	  bjuda	  in	  elever	  till	  dialog?	  Vilka	  är	  de	  bra	  
tillfällena	  och	  vilka	  är	  de	  sämre	  tillfällen?	  
	  
8.	  Du	  har	  planerat	  en	  lektion	  och	  bjuder	  in	  eleverna	  till	  dialog	  och	  tiden	  rinner	  iväg,	  och	  du	  
känner	  att	  du	  inte	  kommer	  att	  hinna	  med	  det	  du	  har	  planerat.	  Hur	  tänker	  du	  vid	  dessa	  
tillfällen?	  
	  
9.	  Tycker	  du	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  eleverna	  får	  bidra	  med	  sina	  egna	  tankar	  och	  idéer?	  Varför?	  
	  
10.	  Känner	  du	  att	  eleverna	  vill	  och	  vågar	  bidra	  med	  sina	  egna	  tankar,	  idéer	  och	  reflektioner?	  
	  
11.	  Om	  eleverna	  inte	  vågar	  bidra	  med	  sina	  tankar	  och	  idéer,	  hur	  försöker	  du	  hantera	  det?	  
Försöker	  du	  att	  locka	  fram	  det	  hos	  eleverna,	  på	  vilket/vilka	  sätt?	  	  
Eller	  låter	  du	  allt	  ha	  sin	  tid,	  att	  eleverna	  tids	  nog	  kommer	  att	  våga	  bidra	  med	  sina	  tankar	  och	  
idéer?	  
	  
12.	  Anser	  du	  det	  vara	  utvecklande	  för	  eleverna	  att	  få	  samspela	  i	  muntlig	  kommunikation	  i	  
klassrummet?	  På	  vilka	  sätt	  är	  verbal	  kommunikation	  utvecklande?	  
	  
13.	  Vem	  startar	  oftast	  den	  muntliga	  kommunikationen	  i	  klassrummet	  oavsett	  om	  det	  är	  en	  
fråga	  eller	  konstaterande?	  
	  
14.	  Finns	  det	  olika	  sorters	  frågor	  och	  vilka	  är	  de	  i	  så	  fall?	  
	  
15.	  Vilka	  frågor	  ställer	  du	  i	  ditt	  klassrum?	  
	  
16.	  Vem	  ställer	  oftast	  frågor,	  du	  som	  lärare	  eller	  dina	  elever?	  
	  
17.	  När	  eleverna	  ställer	  frågor,	  hur	  bemöter	  du	  dem? 
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Bilaga 2 Observationsschema 
 

 Vem börjar, lärare 
eller elev? 
   L                   E 

Fråga eller 
konstaterande 
    F                   K 

Öppen eller sluten 
fråga 
   Ö               S  

Dialog eller inte 
dialog 
  D              I 

Två eller fler 
deltagare 
 Två           Fler 
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