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SAMMANFATTNING 

Studien undersöker hur talutrymme och talstruktur kommer till uttryck i klassrumsmiljö. 

Avsikten är att skapa en förståelse för och synliggöra hur talstrukturen ser ut mellan 

lärare och elever. Ansatsen som används för att undersöka syftet är kvalitativ och studien 

har genomförts som en kombinerad observations- och intervjustudie. Två 

klassrumsobservationer har genomförts och tre yrkesverksamma lärare har intervjuats. Ett 

sociokulturellt perspektiv samt teorin om social responsivitet är studiens viktigaste 

teoretiska utgångspunkter (Asplund 1987, Säljö 2000, 2005). Observations- och 

intervjudata har tolkats utifrån en hermeneutisk förståelseram.  

 

Slutsatsen vi drar pekar mot ett konsensusperspektiv gentemot tidigare forskning på 

området. Lärares handlingar styr i stor utsträckning hur talstrukturen kommer till uttryck i 

klassrumsmiljö samt hur talutrymmet fördelas mellan klassrummets sociala aktörer. 

Vidare kan klassrummet ses som en social praktik där disciplinerad social responsivitet 

utövas. Elevers kommunikativa möjligheter i klassrumsinteraktionen är begränsade vilket 

i uppsatsen uppmärksammas som problematiskt ur ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande. 
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1. INLEDNING 

Skolans verksamhet präglas till stor del av kommunikation. Varje dag möts lärare och 

elever. De hälsar, samtalar, läser, skriver och informerar varandra. Lärare och elever 

skapar mening i interaktion med varandra och strävar i utbytet mot att förstå andra samt 

själva bli förstådda (Ewald & Garme 2007). I publikationen Att läsa och skriva beskrivs 

vikten av att lärare fokuserar på språket som en viktig del i elevernas utveckling: 

 
Genom texter och språk kan vi förstå vår omvärld och uttrycka våra tankar och 
känslor, men våra möjligheter att skapa mening ser olika ut beroende på vilka sociala 
sammanhang vi ingår i. Barn som växer upp i språkligt rika miljöer har större 
möjligheter att förstå och påverka sin egen situation, närmiljön och 
samhällsutvecklingen. Det är därför synnerligen angeläget att förskolan och skolan 
på alla tänkbara sätt stimulerar och stödjer alla barns språkliga utveckling. Därmed 
utvecklas också deras tänkande och deras kunskap om sig själva och världen (Ewald 
& Garme 2007, s 8). 

 

Citatet ovan framhåller att elevers språkliga utveckling är viktig för deras tänkande och 

kunskaper om både sig själva och omvärlden. Detta gör kommunikation relaterat till 

skolkontext extra intressant. I den nuvarande läroplanen för grundskolan, Lpo 94, står det 

att språk och lärande är nära förknippade med varandra och att elever därför ska ges rika 

möjligheter att bland annat genom samtal utveckla sin kommunikativa förmåga.  

 

Kommunikativa handlingar i skolmiljö sker dock inte fritt och oförutbestämt. Jan Anward 

(1983) skriver om hur kommunikativa handlingar är styrda av regler och former för hur 

”normal” språklig kommunikation ska gå till. Interaktionen mellan lärare och elever är ett 

komplext samspel där aktörers förutsättningar kan se väldigt olika ut. Dessa aspekter 

kring kommunikationens roll i individers lärprocesser, väckte vårt intresse inför den här 

studien. Hur ser elevers möjligheter till kommunicerande ut i skolans sociala praktik? 

Vad ges de för chanser att samtala, uttrycka sig och interagera i klassrumssituationer?  

!

Teoretiskt tar uppsatsen främst sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv (Säljö 

2000, 2005). Uppsatsen är en kombinerad observations- och intervjustudie. Denna 

kombinering ses i uppsatsen som en form av triangulering (Alvesson & Sköldberg 2008). 

Ansatsen är kvalitativ och ett hermeneutiskt tolkningsperspektiv anläggs, då data i form 

av observationer och intervjuer behandlas (Gilje & Grimen 2003). Vi har genomfört två 

observationer och tre kvalitativa intervjuer, där vi utgått från olika teman (Kvale & 
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Brinkmann 2009). Dessa teman har utgjorts av de undersökta fenomenen talstruktur, 

talutrymme samt faktorer som påverkar klassrumsinteraktionen. Empirin i uppsatsen 

fungerar i första hand illustrativt då vi använt oss av ett tillgänglighetsurval (Hartman 

2004). Vi hävdar därför inte att de intervjuade lärarnas utsagor kan ses som generella 

synsätt för alla inom yrkeskategorin. Dessa utsagor ska istället uppmärksammas ur det 

kvalitativa perspektiv vi belyser lärarnas tal igenom. Detta gäller även för de 

lektionstillfällen vi har observerat. 

1.1 Disposition 

Inledningsvis i denna uppsats beskrivs det problemområde vilket utgör bakgrund för 

studien. Detta följs av en presentation av studiens syfte och frågeställningar. Därefter 

beskrivs och diskuteras de metoder och metodologiska överväganden som ligger till 

grund för studiens genomförande, vilket följs av en redogörelse av några centrala 

teoretiska aspekter. Tidigare forskning kring området talutrymme och talstruktur 

behandlas i anslutning till resultatet från vår genomförda observations- och intervjustudie 

redovisas. Avslutningsvis förs en diskussion kring resultatet utifrån för studien relevanta 

begrepp, innan uppsatsen knyts samman genom avslutande reflektioner samt förslag till 

vidare forskning.  

2. PROBLEMOMRÅDE 

Vi har valt att sätta begreppet lärande i fokus för vår studie. Lärande är inget entydigt 

begrepp (Illeris 2001/2007, Säljö 2000). Det kan äga rum på individuell eller kollektiv 

nivå, och ha olika funktion. Knud Illeris (2001/2007) talar om fyra olika grundbetydelser 

vilka kan tillskrivas lärande. Begreppet kan exempelvis åsyfta resultat av lärprocesser, 

alltså det som lärs, eller individers lärprocesser. Vidare kan det avse de yttre lärprocesser 

som är en förutsättning för de inre, eller vara synonymt med undervisning. Människors 

uppfattningar om lärande styrs av vilka språkliga bilder ett samhälle använder (Säljö 

2000). I en kultur där vardagligt tal om lärande exempelvis görs i termer av inlärning och 

lära ut, framhålls kunskap som ett objekt vilket transporteras mellan människor. Språkets 

tal om lärande är då med och konstruerar vad det i praktiken anses vara.  

 

Intresset för relationen mellan lärande och kommunikation har under senare tid stärkts 

(Dysthe 2003b, Illeris 2001/2007). Flera centrala gestalter inom 1900-talets pedagogiska 

teoribildning och forskning, såsom John Dewey (1916/1997), George Herbert Mead 
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(Aspelin 1999, 2003), Lev Vygotskij (Lindqvist 1999) och Roger Säljö (2000), kopplar 

samman begreppen. Gemensamt för dessa är att de ser den sociala gemenskapen som 

utgångspunkt för lärande. Innebörden av ordet social kan klarläggas från två 

sammankopplade perspektiv. Det innebär å ena sidan att en människa har relationer och 

är i interaktion med andra. Å andra sidan belyses, i ett vidare perspektiv, individers och 

gruppers gemensamma förankring i kultur och gemenskap, vilket påverkar människors 

tankar och handlingar (Dysthe 2003a).  

 

Illeris (2001/2007) framhåller individens inre bearbetning och tillägnande av kunskap 

samt samspelet mellan individen och dess omgivning, som två skilda processer, vilka 

gemensamt skapar förutsättning för lärande. Språket är då en viktig del i mänsklig 

kommunikation och lärande. Som en länk mellan människans yttre och inre, föregår det 

individers tänkande och sammanbinder tänkandet med den mellanmänskliga 

interaktionen (Dysthe 2003b, Säljö 2000). Olga Dysthe beskriver språket som ”en 

skapande kraft i relation till andra människor” (Dysthe 1996, s 221). Vygotskij beskriver 

på ett liknande sätt att det mellan språk och tanke finns en dialektik. Denna dialektik 

betecknas inre tal. Det inre talet avser tänkandet hos den kulturhistoriskt bestämda 

människan. Med ett sådant resonemang är människan alltid socialt konstituerad, till och 

med när det handlar om individuella lärprocesser, eftersom individen är i dialog med sig 

själv i relation till omvärlden (Lindqvist 1999).  

 

Utifrån denna bakgrund återfinns vårt intresse för följande studie, där vi fokuserar på 

kommunikationens roll i institutionaliserade lärandemiljöer. Tidigare forskning på 

området visar hur kommunikationen i klassrummet på olika sätt delas mellan dess olika 

aktörer. Den generella uppfattningen är att lärare står för huvuddelen av det talade 

utrymmet, ofta leder lektioner genom att styra samtal med hjälp av frågor och följande 

utvärderingar (Emanuelsson 2001, Hundeide 2003). Senare forskning ifrågasätter dock 

den uppfattningen, genom synliggörandet av den interaktion som sker elever emellan, och 

dess påverkan (Granström & Einarsson 1995, Hundeide 2003). Vår studie avser att 

undersöka lärares och elevers kommunikativa möjligheter som de kommer till uttryck i 

praktik och tal, samt orientera deras förhållande till vad som tidigare dokumenterats för 

att bidra med förståelse inom området.  
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2.1 Avgränsning 

I klassrummets mikrovärld pågår många olika kommunikationsprocesser. En stor del av 

kommunikationen utspelar sig på individnivå, som parallella privata meningsutbyten 

mellan olika elever (Aspelin 1999). Att verkligen dokumentera, tolka och studera alla 

sociala handlingar mellan klassrumssystemets sociala aktörer är nästintill en omöjlighet. 

På grund av studiens begränsade omfattning, har vi därför valt att fokusera den offentliga 

kommunikationen mellan lärare och elevgrupp. Med offentlig kommunikation avser vi, i 

enlighet med Kjell Granström och Charlotta Einarssons (1995), de klassrumssamtal där 

en lärare bemöter en större grupp elever. Interaktionen mellan elever hamnar således 

utanför vår studie, trots att den i flera avseenden skulle kunna samverka med valt fokus.  

 

Ytterligare avgränsning med hänsyn till arbetets omfattning är valet att inte tolka vår 

empiri i anslutning till ett genus-, etnicitets- eller klassperspektiv. Vi nöjer oss med att 

konstatera att det upplevs som ett problem i lärarnas utsagor, att pojkar har ett större 

talutrymme vad gäller klassrumsinteraktion. Ovan nämnda perspektiv hade förmodligen 

varit gångbara analysverktyg i studien om uppsatsen haft ett annat fokus. Vi vill dock 

understryka vikten av att belysa klassrumskommunikation ur exempelvis ett 

genusperspektiv. Hur kön, etnicitet och klass blir till och konstrueras i klassrummet är 

värt speciell uppmärksamhet (Tallberg Broman, Rubinstein Reich & Hägerström 2002).     

3. SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka kommunikativa handlingar med fokus på hur 

talutrymme och talstruktur kommer till uttryck i klassrumsmiljö. Avsikten är att skapa en 

förståelse för samt synliggöra hur talstrukturen ser ut mellan lärare och elever. Studien 

genomförs som en kombinerad observations- och intervjustudie. 

3.1 Forskningsfrågor 

- Hur ser talutrymmet och talstrukturen ut i två klassrum? 

- Hur talar några lärare om talutrymme och talstruktur? 

4. METODOLOGI OCH METODER 

Vetenskapsteoretiskt strävar vi i uppsatsen efter att tolka data genom en hermeneutisk 

förståelseram. Därigenom skapas premisser för hur vi tolkar och förstår empirin. Studien 

är delvis etnografisk och gör anspråk på att ha ett kvalitativt empirinära tillvägagångssätt. 
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Med en kvalitativ metod är studien inriktad mot att skapa förståelse kring sociala 

mellanmänskliga skeenden (Gilje & Grimen 2003). 

4.1 Vetenskapsteoretiska perspektiv 

Mats Alvesson och Kaj Sköldberg (2008) skriver att hermeneutikens grund återfinns 

inom protestantismens texttolkning av bibeln samt humanistiska tolkningar av antika 

litterära klassiker, i en tidsepok vanligtvis kallad renässansen. Hermeneutik betraktas som 

en holistisk vetenskapsteori med tanke på den hermeneutiska cirkelns princip, vilket 

kortfattat kan beskrivas med att ingen del förstås utan en helhet. Den hermeneutiska 

cirkeln beskrivs ofta som flera olika cirklar, eller som en spiral, där tolkning av 

meningsfulla fenomens delar motiveras utifrån helheten (Gilje & Grimen 2003).  

 

Hermeneutikens grund återfinns som texttolkning, men hermeneutikens idé kan även 

appliceras i andra sammanhang (Alvesson & Sköldberg 2008). Den utvidgade 

hermeneutiken inkluderar inte bara texter, utan även handlingar och diskurser som 

tolkningsarenor och specifika studieobjekt (Kvale & Brinkmann 2009). Studieobjekt där 

den meningsfulla handlingen studeras kan bland annat vara observationer och intervjuer. 

Utifrån en hermeneutisk ansats kan klassrummets praktik och de sociala aktörernas tal 

betraktas som en hermeneutisk text. Klassrummets praktik kan även ses som en 

meningsfull och komplex väv, vilken behöver tolkas för att nå förståelse (Gilje & Grimen 

2003). Samtal i intervjuer kan betraktas som en muntlig dialog vilken görs om till en 

textdiskurs för tolkning. Syftet med en hermeneutisk ansats är att genom en 

tolkningsprocess, till exempel med kunskapskällorna observation och intervju, nå fram 

till en rimlig mening, utifrån tolkning av delar i relation till en helhetsförståelse. 

Deltolkningar står i relation till helhetstolkningen av olika fenomen vilka behöver tolkas 

för att forskningsprocessens syfte ska uppnås.  

 

Denna studie inriktar sig mot kommunikativa handlingsaspekter i klassrummets 

interaktionsvärld såsom de framträder ur ett hermeneutiskt perspektiv. Nils Gilje och 

Harald Grimen (2003) menar att det ur ett hermeneutiskt perspektiv krävs tolkning för att 

skapa mening om det studerade sammanhanget. En tolkning finns redan i 

språkliggörandet av ett studerat meningssammanhang, i föreliggande studie hos lärare 

och elever. Tolkningsexistensen hos de sociala aktörerna kan då vara omedveten och 

oreflekterad. Forskarens uppgift är att öka förståelsen för meningssammanhangets villkor, 
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genom att tolka sammanhanget igen. Tolkningen görs då med ett reflekterat 

språkliggörande vilket benämner meningssammanhangets villkor genom att studera 

fenomen. I denna studie är fenomen kategoriserade utifrån en tematisering. 

Kategoriseringsbegreppen som används är talstruktur, talutrymme samt faktorer som 

påverkar klassrumsinteraktionen. Dessa redogör vi för i resultatdelen.  

 

Betydelsefullt att hålla i minnet är att forskare, enligt Gilje och Grimen, avkrävs på en 

medveten insikt om att tolkningssammanhanget rimligtvis redan är tolkat. De sociala 

aktörerna tolkar således meningssammanhanget i den dagliga praktiken. Tolkningarna i 

meningssammanhanget ska så långt det är möjligt ses som förnuftiga. Denna 

förnuftighetsprincip sammanfattas av Gilje och Grimen som en barmhärtighetsprincip 

och de skriver: 

 
1. När vi ska försöka förstå vad en person menar med det han säger eller skriver, 
eller vad han gör när han handlar på ett visst sätt, eller vad som är poängen med det 
han säger, skriver eller gör, ja då måste vi utgå ifrån att han är förnuftig. 
2. När vi tolkar en persons handlingar eller yttranden måste vi tolka dem så att 
personen framstår så förnuftig som möjligt. Endast om detta inte är möjligt kan vi dra 
slutsatsen att han inte tänker och handlar förnuftigt (Gilje & Grimen 2003, s 235).!
 

I genomförandet av kvalitativa intervjuer skapar detta både rent etiska förutsättningar 

men också förutsättningar för vilken kunskap som framträder i intervjusubjektens tal om 

fenomenet, då forskare tolkar talet. Ur ett hermeneutiskt perspektiv studerar forskaren 

kommunikativa handlingar och yttranden för att förstå dess olika betydelser och meningar 

bättre. Handlingar och yttranden betraktas då som fenomen (Gilje & Grimen 2003). 

Steinar Kvale och Svend Brinkmann menar att det ur ett hermeneutiskt förhållningssätt 

blir forskarens uppgift att lyssna efter  

 
… många olika meningshorisonter som ryms i den intervjuades uttalande, att 
uppmärksamma möjligheten att ständigt kunna göra nya tolkningar inom intervjuns 
hermeneutiska cirkel (Kvale & Brinkmann 2009, s 126).  

 

Ur ett sådant perspektiv står forskaren och intervjupersonen i ett subjekt-subjekt 

förhållande till varandra. Handlingar och yttranden blir tolkningsbara fenomen i mötet 

mellan forskare och social aktör, i en studerad miljö (Gilje & Grimen 2003). Jan Hartman 

(2004) framhåller att den mening som en hermeneutisk tolkningsprocess vill förstå berör 

hur människan uppfattar sin livsvärld. Verkligheten förstås inte som objektivt 

konstituerad utan som subjektivt konstruerad. Uppfattningar om människors livsvärld är 

den mening hermeneutiken undersöker genom tolkning.  
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4.2 Tolkning 

I denna studie används en hermeneutisk vetenskapsteoretisk tolkningsram. Detta skapar 

förutsättningar för hur vi ser på en studerad kontext och människor som studiesubjekt. 

Tidigare nämndes att en central del av den hermeneutiska förståelseramen berör det 

faktum att kunskapen om forskningssammanhanget antas finnas i sammanhanget. 

Forskarens uppgift är att synliggöra kunskapen och göra den reflekterbar. Inom 

hermeneutiken erkänns de facto att det inte existerar tolkningsfria kontexter (Gilje & 

Grimen 2003).  

 

Hartman (2004) beskriver att syftet med att ha ett hermeneutiskt perspektiv är att 

rättfärdiga tolkningen av det fenomen forskaren undersöker. Den förförståelse forskaren 

har då observationer och intervjuer genomförs, tolkas och analyseras anses viktig. Därför 

menar Hartman att forskaren måste ha kunskap om fenomenet redan i förväg. Denna 

förförståelse eller kunskap är vad forskaren tolkar utifrån enligt Hartman. Vår 

förförståelse återkommer vi till och utvecklar under avsnitten teoretiska aspekter samt 

tidigare forskning. 

 

Presentation, tolkning och analys av uppsatsens empiriska data görs med en strävan att 

förtjäna ett tolkningsutrymme. I anslutning till Gilje och Grimen (2003) handlar den 

vetenskapsteoretiska strävan om att forskningsstudiens data presenteras utifrån en 

förståelse av att texten innehåller en tolkning. Tolkning ur ett hermeneutiskt perspektiv 

ska på intet sätt ses som den enda möjliga, utan som en rimlig sådan. Tolkning uppstår 

inte ur ett vakuum, utan i relation till olika kontextuella sammanhang och andra 

människors positionella tolkningar av och i dessa sammanhang. Med detta menar Gilje 

och Grimen att hermeneutiska tolkningar är intersubjektiva. Inga tolkningar är fria från 

sig själva, eftersom deltolkningar inte kan frigöras från helheten. Tolkningsdelarna såväl 

som tolkningshelheten förutsätter varandra. Hur forskaren går tillväga i empiriskapandet 

blir därför avgörande redan på detaljnivå, för det helhetsläge vilket en hermeneutisk 

forskning strävar efter att uppmärksamma (Gilje & Grimen 2003). 

4.3 Metodval 

Denna studie utgör en kombinerad observations- och intervjustudie. Inom ramen för 

studien genomfördes två observationer i olika klassrum, samt tre intervjuer med 

verksamma lärare. Intervjuerna var halvstrukturerade utifrån uppsatt tematisering och 
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gjordes med lärare via ett tillgänglighetsurval (Hartman 2004, Kvale & Brinkmann 2009). 

Observationerna utfördes i klassrum med två av de intervjuade lärarna, i ena fallet i direkt 

anslutning till intervjun och i det andra några dagar efteråt. Nedan följer ett avsnitt vari vi 

utvecklar och förklarar ovanstående samt behandlar de metoder vi valt att använda oss av. 

4.3.1 Kombinerade metoder 

I uppsatsen närmar vi oss triangulering som metod, då vi har valt att göra en kombinerad 

observations- och intervjustudie. Alvesson och Sköldberg (2008) skriver att triangulering 

går ut på att forskaren använder sig av flera metoder, minst två, till exempel observation 

och intervju. Triangulering kan även innebära en kombination av kvalitativa och 

kvantitativa metoder, men så är dock inte fallet i denna studie. Med triangulering som 

förebild ringar vi in de studerade fenomenen. Alvesson och Sköldberg (2008) nämner att 

fördelen med att använda olika metoder är att ett fenomen kan preciseras utifrån olika 

aspekter. Samtidigt framhåller författarna att problematiken är att resultatet kan spreta åt 

olika håll då olika metoder används, vilket kan innebära att tolkningen framträder 

motsägelsefull. 

 

Elizabeth DePoy och Laura N. Gitlin (1999) konstaterar att triangulering handlar om att 

integrera olika metoder. När det gäller kvalitativ forskning är ett syfte med triangulering 

att komplettera den bild som framträder i forskningsberättelsen om studerade fenomen. 

Det kan vidare handla om att skapa konvergens. Exempelvis kan det genom observation 

och intervju framkomma motstridig eller konvergent överensstämmande data vilket får 

konsekvenser för tolkning och analys. Ett annat exempel kan vara att jämföra verbala 

utsagor med skrivet material. Syftet med triangulering är även att öka forskningsresultats 

trovärdighet. Då olika strategier används fångas enligt DePoy och Gitlin olika aspekter 

och dimensioner hos fenomenet, vilket skapar en bredare helhetsbild. Författarna menar 

att tolkning och analys går hand i hand i kvalitativ forskning. Därför är användandet av 

olika metodiska strategier ett sätt att uppdaga pusselbitar om fenomenet, genom 

kombinering av olika tillvägagångssätt. DePoy och Gitlin benämner slutligen 

triangulering som ett multistrategiskt angreppssätt. 

 

I uppsatsen kombineras olika metoder. Det är både en observations- samt intervjustudie 

och det är i kombinationen av angreppssätt som det empiriska materialet skapas. Vi 

menar i anslutning till DePoy och Gitlin (1999) samt Alvesson och Sköldberg (2008) att 
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möjligheten att beröra olika aspekter av fenomenet därför ökar. Den bild som framträder 

är mer fullständig än vad den skulle ha blivit om studien varit en ren observations- eller 

intervjustudie.  

4.3.2 Observationer  

Observationsansatser kan enligt Gilje och Grimen (2003) inte ses som absolut säkra utan 

det handlar om hypotesprövningar. ”All insamling av data sker – medvetet eller 

omedvetet – utifrån våra hypoteser” (Gilje & Grimen 2003, s 30). Citatet berör både den 

påverkan forskare är utsatta för och den påverkan forskaren utsätter forskningsmiljön för, 

medvetet och omedvetet. I vår tolkningsprocess av data, vilken enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) börjar redan under observation och intervju, är strävan att utifrån 

relevant forskning och en hermeneutisk förståelseram skriva fram en reliabel uppsatstext.  

 

Gilje och Grimen (2003) menar att all forskning innehåller förväntningshorisonter, alltså 

vad forskaren tror att observationen, intervjun eller forskningen i sin helhet ska resultera 

i. När en observation genomförs kan den komma i konflikt med forskarens förväntningar. 

Forskarens förväntning eller hypotes kan då behöva omprövas. Samtidigt kan 

omprövningen av förväntningar leda till nya insikter. All observation är ett teori- och 

värdeladdat moment, i likhet med vad som tidigare nämnts om att det i enlighet med ett 

hermeneutiskt perspektiv inte existerar tolkningsfria kontexter.  

 

Observationsroll 

När forskaren närmar sig en observationskontext intar denne en observationsroll. Pål 

Repstad (2007) skiljer på aktiv och passiv observationsroll. Kategorierna utgör två 

dikotomier i förhållande till observation, då observatören antingen har en total närhet 

eller förhåller sig helt distanserad till observationsmiljön och dess aktörer. I det senare 

fallet kan observatören vara avskiljd i tid och rum, från den observerade kontexten. 

Observatören har möjlighet att positionera sig mellan Repstads ytterligheter, passiv eller 

aktiv. Alan F. Chalmers (1999) anser att det är felaktigt att tro att observation kan 

genomföras passivt. Chalmers beskriver snarare all observation som offentlig. Han anser 

att det är missvisande att tro att observation utgår från en passiv och därmed privat 

angelägenhet. Observation är istället, en process där observatören är en aktivt handlande 

aktör. 
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Repstad (2007) menar att den vanligaste metoden är att forskaren tar rollen som den 

deltagande observatören. Detta kan ses som ett moderat förhållningssätt. Observatören 

har då möjlighet att göra sig delaktig i den interaktionsmiljö som observeras, men kan 

även förhålla sig passiv. Kvale och Brinkmann (2009) förespråkar ett balanserat 

förhållningssätt hos forskaren. I observationer och intervjuer är det av vikt att forskaren 

skapar en intersubjektiv förståelse mellan sig själv och forskningsmiljön. 

Förhållningssättet skapas genom att forskaren övar på fältet, i en strävan att visa närhet 

och distans. Det kan röra sig om att veta när ett fenomen i observationsmiljön är 

meningsfullt att observera samt när det passar att följa upp en intervjufråga med en 

följdfråga. 

 

Hartman (2004) gör en annan uppdelning av observationer då han talar om ostrukturerade 

samt strukturerade metoder. Med den senare metoden studeras begränsade beteenden, 

handlingar, strukturer eller fenomen. Då har observatören ett syfte eller flera hypoteser 

som undersöks på fältet. Observationen genomförs i avsikt att systematiskt behandla data 

i anslutning till syfte eller hypotes. Det studerade området bör vara avgränsat och 

fokuserat inom den strukturerade observationen. En ostrukturerad observation är ett friare 

mer experimentellt tillvägagångssätt. Ett ostrukturerat angreppssätt beskrivs som mer 

tidsödande i förhållande till det strukturerade. Vi menar att vår ansats landar mellan vad 

som anses vara en ostrukturerad och en strukturerad metod (se bilaga 1).  

 

Vi har valt vad Repstad (2007) anser är rollen som deltagande observatörer. Därigenom 

har vi haft möjlighet att rikta vår uppmärksamhet mot vad vi funnit relevant för att uppnå 

syftet med observationerna. Har vi blivit tilltalade av elever har vi svarat på tilltal och på 

så vis gjort oss delaktiga i klassrumsinteraktionen.   

4.3.3 Intervjuer 

Kvale och Brinkmann (2009) förespråkar halvstrukturerade intervjuer som metod och 

menar att det är den vanligaste ansatsen då kvalitativa intervjuer genomförs. Vi har valt 

denna form av intervjumetod. Den halvstrukturerade intervjun är en samtalsteknik där 

intervjuaren utgår från ett antal teman med tillhörande intervjuguide. Fokus för intervjun 

är de teman vilka berör fenomen intervjuaren är intresserad av att undersöka (se 

intervjuguide, bilaga 2).  
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Metoden är flexibel i den mån att det är tillåtet att ställa följdfrågor utifrån 

intervjupersonens svar. Det är detta som gör intervjun kvalitativ, att talet om fenomen 

fokuseras snarare än precisa svar. Kvalitativa intervjuer syftar till att öka förståelsen om 

intervjupersonens livsvärld (Kvale & Brinkmann 2009). I föreliggande uppsats handlar 

det om att skapa en hermeneutiskt tolkningsbar text utifrån genomförda intervjuer. Bertil 

Carlsson (1991) beskriver kvalitativa intervjuer som ett mellanting av bundna 

kvantitativa intervjuer som ofta utgår från ett frågeformulär med bundna frågor och ett 

vardagssamtal. Intervjuarens uppgift i en kvalitativ intervju är att försöka skapa en 

dynamik vilken gör att intervjun rör sig framåt i anslutning till undersökningsfenomenen. 

Att samspela, lyssna och styra samtalet från oväsentligheter vilka inte berör intervjuns 

teman är således uppgiften.  

4.3.4 Urval 

Val av studiens intervjupersoner och observerade klassrum gjordes utifrån ett 

tillgänglighetsurval. Ett tillgänglighetsurval innebär enligt Hartman (2004) att forskaren 

tillvaratar kontakter i närmiljön. Detta kan ske på olika sätt bland annat genom anslag 

med intresseanmälan eller att forskaren använder sitt kontaktnät. Vi tog direktkontakt 

med de skolor och lärare vi intervjuade och genomförde observationer hos. Vi använde 

relativt personliga kontakter med skolor vi känner till i någon mån. Urvalet ska därför 

inte ses som representativt. De utsagor som kommer fram i intervjuerna ska istället 

uppmärksammas som unika, även om empirisk data i stor utsträckning stämmer överens 

med tidigare forskning.  

4.4 Etiska överväganden 

I anslutning till varje forskningsutövning bör det förväntade värdet av den aktuella 

undersökningen vägas mot dess möjliga risker och negativa konsekvenser för berörda 

deltagare. Vi har valt att ta hänsyn till detta i anslutning till Vetenskapsrådets text 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2003). 

Vetenskapsrådets anspråk, så kallade forsknings- och individskyddskravet, kan tas i 

beaktande genom de forskningsetiska principerna. Principerna kategoriseras i fyra 

allmänna krav, vilka nedan kortfattat berörs i anslutning till studien.   

 

Informationskravet innebär att forskaren har skyldighet att informera berörda deltagare 

om exempelvis studiens syfte, deltagarens uppgift samt medverkans frivilliga karaktär. 

Deltagarnas samtycke berörs specifikt i samtyckeskravet, vilket gäller deltagarnas 
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möjlighet att avstå eller avbryta sin medverkan, utan påtryckning eller negativa följder. 

Deltagarnas konfidentialitet och skyddandet av personuppgifter är navet i 

konfidentialitetskravet, vilket även berörs genom nyttjandekravets anspråk på att 

insamlad information endast får användas i forskningssyfte.  

 

I utförandet av vår studie har de forskningsetiska principerna tagits i beaktande. Empirin 

har skapats i anslutning till två skolor. Vi har på olika sätt kommunicerat med rektor och 

lärare på dessa skolor genom mejl- och telefonkontakt. I allmänna ordalag har vi beskrivit 

vad studiens innehåll riktar sig mot och vilken funktion observationer och intervjuer 

fyller i studien. Berörda elever och lärare informerades i enlighet med informationskravet 

och samtyckeskravet om vad vår närvaro betydde för dem i observationssituationen. Vi 

berättade till exempel att vi skulle samla data genom fältanteckningar och 

ljudupptagning.  

 

Intervjupersonerna hade innan genomförda intervjuer getts en överskådlig bild av vad 

intervjusamtalet skulle kunna tänkas beröra, att intervjun skulle kretsa kring 

kommunikation i klassrumsmiljö. De informerades om att deras medverkan var frivillig. 

Elevernas tysta medgivande inhämtades av ansvarig lärare för de klasser där 

observationerna genomfördes. Vi gjorde bedömningen att vår undersökning inte kan 

sägas vara av etiskt känslig karaktär och inhämtade således endast uttryckligt samtycke 

från rektor och berörda lärare. Metodvalet är därmed avgörande för vilken grad av etisk 

känslighet studien kan sägas ha. Hade vi använt oss av videoinspelning, anser vi 

exempelvis att en annan etisk bedömning gällande målsmans medgivelse 

nödvändiggjorts.  

 

Insamlade uppgifter under studien har endast använts i forskningssyfte, och kommer efter 

avslutad studie att raderas i enlighet med nyttjandekravet. Konfidentialitetskravet eller 

individskyddskravet beaktas således. Alla namn är fingerade i uppsatstexten och 

information vilken kan tänkas leda till igenkännande av berörda skolor har uteslutits. 

4.5 Trovärdighet och pålitlighet 

Ett resonemang angående begrepp som validitet och reliabilitet anses av många inom 

forskarsamhället vara oundvikligt då det kommer till uppsatsskrivande. Författaren 

förväntas föra ett resonemang angående huruvida studien mäter det undersökningen avser 
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att göra, med andra ord en validitetsbedömning eller trovärdighetsbedömning. 

Reliabilitetsbedömningen avser hur väl studien mäter det den mäter, dess pålitlighet samt 

upprepningsmöjlighet (Denscombe 2009, Jacobsson 2008).   

 

Katarina Jacobsson (2008) menar att det kan anses problematiskt att använda 

validitetsbegreppet respektive reliabilitetsbegreppet i kvalitativa studier. Vidare tar hon 

upp andra tänkbara begrepp vilka bland andra föreslagits då en kvalitetsbedömning av 

studien genomförs. Dessa är credibility, transferability, dependability, confirmability 

samt authenticity. Vi anser inte att dessa begrepp är direkt överförbara på vår småskaliga 

studie, men vi har ändå valt att tala om credibility eller trovärdighet. I anslutning till en 

hermeneutisk förståelseram använder vi oss av rimlighet som ett sätt att bedöma studiens 

värde (Gilje & Grimen 2003). Vidare är dependability eller pålitlighet ett relevant 

begrepp att ta upp i metoddiskussionen (Denscombe 2009, Jacobsson 2008).  

4.6 Metoddiskussion 

Nedan följer en metoddiskussion då vi tar upp tänkbara överväganden i relation till 

studiens genomförande. Ändamålet i avsnittet är att reflektera över metodval och också 

fråga om vi kunde, eller rent av borde ha ställt oss inför andra metodologiska och 

metodiska överväganden.   

 

Då vi valt att använda oss av både observationer och intervjuer närmar vi oss 

triangulering vilket vi ovan nämnt (Alvesson & Sköldberg 2008). Vad som talar emot att 

använda sig av olika metoder är enligt Alvesson och Sköldberg det faktum att resultatet 

kan te sig spretigt. Detta har tagits i beaktande. Vi väljer i uppsatsen att se fördelen med 

att använda olika metoder, då vårt syfte har varit att undersöka en kontextuell 

problematik kopplad till klassrumsmiljö. Utifrån vår ansats att tolka genom en 

hermeneutisk förståelseram förefaller klassrumssituationen ofta motsägelsefull. Därför 

torde möjligheten att belysa klassrumssituationens villkor öka då olika metoder används i 

studien. Att använda sig av olika metoder brukar framhållas som ett argument att öka 

undersökningars trovärdighet (Alvesson & Sköldberg 2008, DePoy & Gitlin 1999, 

Jacobsson 2008). 

 

Vi anser inte att det är relevant att bedöma studien utifrån perspektiv likt överförbarhet 

eller generalisering. Detta eftersom undersökningsresultatet sannolikt skulle se 
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annorlunda ut om andra forskare gav sig i kast med att göra om projektet. Redan i val av 

teman, har vi gjort ett kvalitativt urval. Även om samma tematisering skulle användas 

ämnat för att återupprepa undersökningen hade resultatet sannolikt tett sig annorlunda. 

Detta eftersom ett annat icke representativt urval av sociala aktörer då medverkat i 

studien. Dock ska påpekas att delar av studien ändå kan sägas vara generaliserbar 

eftersom vårt resultat i stor uträckning stämmer överens med tidigare forskning.  

 

Det tillgänglighetsurval vi genomfört deltagande observationer och halvstrukturerade 

intervjuer utifrån är inte ett representativt urval (Hartman 2004). Härvid kan studiens 

överförbarhet därför ifrågasättas. Resultatet påverkas av det urval vi gjort, av de 

intervjupersoner vi samtalat med. Ett metodiskt misstag i resonemanget är att utesluta den 

påverkan vi själva haft på undersökningen och studiens genomförande. Att göra oss 

själva medvetna om detta har varit vårt mål i anslutning till observationer och intervjuer 

(Kvale & Brinkmann 2009, Repstad 2007). Att inte urvalet är representativt kan sägas 

vara helt i sin ordning då avsikten är att uppmärksamma utsagorna i enlighet med dess 

kontextbundna karaktär. Viktigt att uppmärksamma är att vi genomfört observationer hos 

två av de tre lärare vi intervjuat. Vi anser inte att det påverkar trovärdighet och pålitlighet 

då vi inte jämför lärarnas utsagor med observationerna.  

 

Vad som främst talar för att studiens trovärdighet, pålitlighet samt rimlighet ökar menar 

vi är att vi använt oss av olika metoder, observationer och intervjuer. Vidare så har 

materialet angripits från olika tolkningspositioner, både då observationer och intervjuer 

har genomförts. Att vi varit två har således varit en fördel eftersom vi har kunnat 

behandla det empiriska materialet på skilda håll för att sedan träffas och delge varandra 

våra uppfattningar. Detta har även varit ett bra sätt att genom vårt samarbete sträva efter 

att utesluta personliga värderingar från tolkningsprocessen, vilket vi menar ökar studiens 

pålitlighet.  

 

I genomförandet av observationer och intervjuer har vi kunnat inta olika roller. En person 

har företrädelsevis mer aktivt lett intervjun och ställt frågor medan den andre har kunnat 

inta en mer passiv lyssnarposition. Avsikten med detta var att den mer passiva 

intervjuaren skulle kunna lyssna mer aktivt och på så vis kunna ställa följdfrågor med 

avsikten att förtydliga, utveckla eller fördjupa intervjupersonens utsaga. 
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Valet att använda oss av fältanteckningar samt ljudupptagning som datainsamlingsmetod 

hör samman med att vi fokuserar talet i klassrummet. Fördelaktigt under observationerna 

har varit att båda fört fältanteckningar. Efter genomförda observationer har vi bildat oss 

varsin helhetsuppfattning utifrån avsikten att använda oss av en hermeneutisk 

tolkningsram. Därefter har vi växlat från helhet till del då vi systematiskt har bearbetat 

den text transkribering av observationer och intervjuer genererat.  

5. TEORETISKA ASPEKTER 

I denna uppsatstext, samt i genomförandet av vår studie, anlägger vi ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande (Säljö 1999, 2000, 2005). I anslutning till det anser vi det vara 

relevant att ta utgångspunkt i ett avsnitt vari vi behandlar aspekter av Vygotskijs 

kulturhistoriska teori (Lindqvist 1999, Strandberg 2006, Tudge 1990/2004), eftersom ett 

sådant synsätt utgör grunden för ett sociokulturellt perspektiv. En tredje utgångspunkt för 

människans socialitet som vi menar har relevans för studien är Johan Asplunds (1987) 

teori om social responsivitet, vilken avslutar detta avsnitt.  

5.1 Kulturhistoriskt synsätt 

Ett centralt begrepp inom kulturhistorisk teori är den proximala utvecklingszonen. 

Begreppet kan förklaras som avståndet mellan en individs nuvarande utvecklingsläge och 

dennes möjliga utvecklingsnivå. Med Vygotskijs ord:  

 
… the distance between the actual developmental level as determined by 
independent problem solving and the level of potential development as determined 
through problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable 
peers (citerat i Tudge 1990/2004, s 157). 

 
Den proximala utvecklingszonen tydliggör progressionsmöjligheten för den lärande 

individen i samspel med andra. En följd därav är att vad en elev klarar av att genomföra 

med samarbetsstöd kommer eleven ha möjlighet att utföra individuellt vid ett senare 

tillfälle. Interaktion mellan elever och lärare i en lärandemiljö är det viktigaste för att 

teorin om den proximala utvecklingszonen ska realiseras. Kontexten och kvaliteten på 

interaktionen i lärmiljön är de två viktigaste faktorerna för att en elev ska kunna göra ett 

kvalitativt språng tillsammans med andra. Den kulturhistoriska teorin betonar både det 

individuella och det kollektiva lärandets förutsättningar (Tudge 1990/2004).  
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Leif Strandberg (2006) hävdar i anknytning till kulturhistorisk teori att en optimal 

lärmiljö är meningsskapande när lärförutsättningar avsiktligt framarbetas mellan 

människor. Ett synsätt vilket endast utgår från individen gör lärande till en isolerad 

process. Den kulturhistoriska teorin skiftar synsätt från medvetande hos den enskilda 

individen till meningsfullt lärande mellan individer. I det första läget kan lärande ses som 

en isolerad företeelse, försiggående inom individens medvetande. Eleven ses som en 

tabula rasa vilken ska fyllas på och ta emot kunskap utifrån. Den kulturhistoriska teorin 

och sedermera ett sociokulturellt perspektiv utvecklar istället vikten av kollektivt lärande 

med dess fokus på interaktionens betydelse för lärande (Säljö 1999). Detta sker genom 

synsättsskiftet, från medvetande hos den enskilda individen till meningsfullt lärande 

mellan individer (Lindqvist 1999). Här ses istället individen som en aktiv aktör vilken 

samspelar med sin omgivning. Den proximala utvecklingszonen kan sägas exemplifiera 

skiftet, eftersom begreppet gör förståligt att vad eleven klarar av att göra tillsammans 

med andra idag, kommer eleven i framtiden klara av att utföra individuellt (Strandberg 

2006, Tudge 1990/2004). 

 

Strandberg (2006) gör en koppling mellan den dialog vari interaktionellt lärande 

utvecklas och sammanknyter detta med begreppet social responsivitet, vilket vi nedan 

behandlar. I dialogiska moment kan individer med Asplunds (1987) begrepp rollövertaga, 

föregripa och fullborda varandras interaktionella handlingar. Lärande ses ur ett 

kulturhistoriskt synsätt som en växelverkande process mellan frågande och svarande 

människor. Processen är både individuellt betingad och socialt konstruerad i specifika 

kulturhistoriska kontexter.  

 

Inom den kulturhistoriska teorin ges språket en särställning som betydelsebärande 

redskap för lärande. Språk är enligt Vygotskij det viktigaste redskap eller teckensystem 

vilket människor möter omvärlden igenom. Världen är således indirekt uppfattad eller 

medierad för människan. De medierande verktygen eller hjälpmedlen skapar kulturella 

samt historiska förutsättningar för människans utveckling och lärande. Språket utgör ett 

medierande verktyg. Vidare står den inre lärprocessen i relation till den yttre genom 

medierande artefakter. Exempel på medierande artefakter i den nuvarande 

kulturhistoriska kontexten är böcker, läromedel, datorer och mobiltelefoner. Människan 

möter världen indirekt då hon aktivt använder sig av medierande verktyg i sin vardag 

såväl som i situerade lärsituationer i institutionaliserad praktik (Strandberg 2006).  
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Lärande är kontextuellt rumsbundet och situerat. Olika rum skapar olika slags lärande. 

Rummet generar olika svar på vad som sker interaktionellt i aktivitet mellan människor 

(Strandberg 2006). Det är i sociala och situerade lärkontexter som till exempel ett 

klassrum, individer kan gå från medvetande till meningsskapande (Lindqvist 1999). Säljö 

(1999) hävdar att undervisning kan förstås som en återupprepad diskursiv praktik vilken 

är situerad i det specifika sammanhanget. Genom detta skapas rutiniserade 

kommunikativa mönster vilka är enkla att känna igen som specifika tillhörande olika 

sociala praktiker. Klassrumsundervisning är ett exempel på en sådan social praktik. 

Kunskapande ses ur ett sådant perspektiv som en ritualiserad och unik social företeelse, 

alltså en yttre interaktionell process, i samtidig förbindelse till en inre tänkande process 

hos individen. 

 

Ett kulturhistoriskt perspektiv på lärande utgör i denna uppsats en grund, i vilken vi tar 

utgångspunkt och anknyter till ett sociokulturellt synsätt. Dessutom knyts aspekter, vilka 

framkommer i studien, till teorin om den proximala utvecklingszonen.  

5.2 Sociokulturellt perspektiv  

Som tidigare nämnts ligger ett sociokulturellt synsätt på lärande till grund för denna 

studie. Navet i ett sådant synsätt är relationen mellan kommunikation och lärande. Säljö 

(2000, 2005) skriver, med inspiration från bland annat Vygotskijs kulturhistoriska teori 

(Lindqvist 1999, Strandberg 2006), fram ett perspektiv som skildrar hur människor 

kommer att behärska sådana kunskaper som kännetecknar deras tid och samhälle. Fokus 

inom detta perspektiv ligger inte på hur lärande sker hos den enskilda individen, vilket 

Säljö menar kan ske på många olika sätt. Lärande förstås istället, vilket ovan berördes, 

utifrån ett sociohistoriskt och kommunikativt sammanhang. Lärande sker interaktionellt, 

mellan människor.  

 

I enlighet med ett sociokulturellt perspektiv är människan en unik varelse genom sin 

förmåga att tillvarata erfarenheter vilka sedan kan användas i framtida sammanhang. 

Grundtanken är att kunskaper och erfarenheter skapas i mänsklig interaktion, för att sedan 

införlivas i individers tänkande och handlande. Slutligen återförs de till kommunikativa 

kontexter genom att byggas in i kulturella redskap eller kommuniceras genom språket. 

Lärande innebär således att tillägna sig resurser för att kunna använda dem. Genom 

användandet av kommunikativa redskap blir människor delaktiga i lärdomar som byggts 
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upp av andra, varje individ behöver inte utgå från grunden. Människan kan då nå längre 

än vad de biologiska förutsättningarna ger möjlighet till (Säljö 2000).  

 

Språket är, utifrån ett sociokulturellt synsätt, människans viktigaste redskap för delande 

och producerande av kunskap (Dysthe 2003a, Säljö 2000). Dysthe (2003a) beskriver 

språket inte bara som ett medel för lärande, utan som grundläggande och nödvändigt för 

att lärande och tänkande ska kunna ske. Säljö uttrycker språkets olika sidor på följande 

sätt: ”Språket är samtidigt ett kollektivt, interaktivt och individuellt sociokulturellt 

redskap. Det är därför det kan fungera som en länk mellan kultur, interaktion och 

individens tänkande” (Säljö 2000, s 87). Genom deltagande, i interaktion med andra 

människor, kan individer tillägna sig och utveckla kunskaper på ett unikt sätt.  

 

Kommunikation och lärande hör i ett sociokulturellt perspektiv oskiljaktigt samman. Vi 

tar i vår studie fasta på lärande som kommunikativt och socialt, och belyser därigenom 

våra observationer samt lärares tal om interaktion i klassrumsmiljö. 

5.3 Social responsivitet 

En för vår studie relevant teori om människan som social varelse skrivs fram av Asplund 

(1987) i boken Det sociala livets elementära former. Teorin skildrar människan utifrån 

begreppen socialitet och responsivitet. Orden socialitet och respondere har båda sina 

rötter i latinet och betyder sällskaplig respektive svara. Det centrala intresset i Asplunds 

teori utgörs av kombinationen av dessa.  

 

Synen på människan som socialt responsiv fokuserar hennes nyfikenhet och benägenhet 

att respondera när hon tilltalas. Människan beskrivs som en sällskaplig varelse vilken 

lever upp i andras närvaro. Asplund (1987) anser att det inte bara är så att människor vill 

svara på tilltal, det är rent utav ett grundläggande behov. Drivkraften att få svara kan vara 

så stark att individer själva ställer frågor att respondera på. Social responsivitet behöver 

dock inte handla om verbalt ställda frågor, utan utgår i grunden från ett mönster av på 

varandra följande stimuli och respons. Således är den sociala människan inte beroende av 

interaktionen mellan människor, utan responsivitet kan även uppstå mellan människa och 

ting.  
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Respons beskrivs av Asplund (1987) inte som determinerade reflexer på givna stimuli, 

utan responsivitetens oförutsägbarhet framhålls. Asplund beskriver ett system där stimuli 

inte frambringar en automatisk respons utan responsen är oförutsägbar ända tills den 

inträffar. Denna grundförutsättning kallar Asplund för responsorium och fri social 

responsivitet. Dessa uttryck kännetecknas av att växelspelet mellan stimuli och respons 

inte har några uppgjorda regler och därigenom ingen förväntad konsekvens. Det 

dialektiska förhållandet mellan stimuli och respons tillåter människan att handla och 

forma sin tillvaro. Responsiviteten underställs dock i vardagen ofta på förhand uppgjorda 

koder vilka utgör ramar för vad som förväntas och accepteras som normalt. När 

responsiviteten ges ramar vari friheten får praktiseras, vilket av Asplund benämns 

ritualisering och rutinisering, närmar den sig organiserad och disciplinerad social 

responsivitet. Den sociala responsiviteten är därför, enligt Asplund, som friast hos de små 

barnen. På vägen mot vuxenlivet begränsas och inskränks den, och människan får lära sig 

när hon bör vara socialt responsiv kontra asocialt responslös, vilket är dess motsats.  

 

I följande studie används social responsivitet som ett analysverktyg varigenom vi belyser 

interaktion i klassrumsmiljö. Klassrummets kommunikativa handlingsutrymme görs till 

föremål för betraktande utifrån begreppen fri kontra disciplinerad social responsivitet.  

6. TIDIGARE FORSKNING  

I följande del redovisas, utifrån för studien relevanta teman, vad valda delar av tidigare 

forskning tar upp i samband med talutrymme och talstruktur. Avsikten är att med detta 

avsnitt ge en bild av området inom vilket vår studie är orienterat.  

6.1 Talutrymme och talstruktur 

Forskning om offentlig kommunikation i klassrummet visar att fördelningen av 

talutrymme ofta är väldigt ojämnt distribuerad (Anward 1983, Aukrust 2003, Evaldsson, 

Lindblad, Sahlström & Bergqvist 2001, Granström & Einarsson 1995, Hundeide 2003, 

Håkansson 1996). Siffrorna varierar, även om två-tredjedelsregeln förekommer i många 

sammanhang, men tydligt är åtminstone att lärare talar och tar initiativ till 

kommunikation i betydligt högre grad än eleverna. Variationer förekommer även elever 

emellan. Pojkar har exempelvis generellt större kommunikativt utrymme än vad flickor 

har, de både ges och tar eget initiativ till kommunicerande i högre grad än flickorna. 
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Könets påverkan är dock inte absolut, då stora skillnader finns även inom pojk- och 

flickgruppen (Einarsson 2003). 

 

För kommunikation i allmänhet finns normer som anger hur ett samtal ska gå till. 

Generellt gäller att de kommunicerande talar en i taget, och att de turas om att ha ordet. 

Dessa regler råder däremot inte på samma sätt i klassrumsmiljö (Anward 1983, 

Granström & Einarsson 1995, Sahlström 2001). I den offentliga 

klassrumskommunikationen är samtalet ofta inte dubbelriktat. Läraren har ständigt ordet 

om det inte aktivt tilldelas någon annan. Dialogen i klassrummet beskrivs av Gene Lerner 

(i Liljestrand 2004, Sahlström 2001) som uppdelad mellan två parter, läraren å ena sidan 

och den kollektiva elevgruppen som den andra. Samtalet rör sig mellan lärare och 

elevgrupp, där de två parterna inte har samma kommunikativa rättigheter. Några av de 

grundläggande kommunikativa rättigheter vilka distribueras i klassrummet är, enligt 

Anward (1983), rätten att lyssna, tala, tala utan att begära ordet samt rätten att fördela 

ordet. Lärarens roll innefattar generellt alla dessa element, medan elever vanligtvis får 

hålla till godo med de två förstnämnda. Rättigheter vilka tillfaller elever varierar dock 

mellan klassrum och tillfälle. Lärarens befogenheter innefattar inte bara rätt att påverka 

när någon får uttala sig, utan denne besitter även företräde i beslut gällande det 

behandlade ämnet samt hur och om vad eleverna får uttala sig (Anward 1983, Granström 

& Einarsson 1995, Håkansson 1996, Liljestrand 2004). Elevers möjlighet till 

medbestämmande är även här varierande, men generellt styrs både innehåll och struktur 

av läraren.  

 

Klassrummets samtalsorganisation kan skildras genom begreppet turtagning, vilket syftar 

till att beskriva hur aktörers deltagande skiftar i konversationer (Anward 1983, Sahlström 

1999, 2001). En taltur förstås som bestående av en eller flera delar, vilka är de minsta 

möjliga enheter som yttranden kan vara uppbyggda av. Efter en enhet kan en turövergång 

äga rum varpå någon annan kan ta vid, antingen genom att bli tilldelad ordet eller genom 

att själv ta det. En ytterligare möjlig övergång, om ingen övertar turen, är att föregående 

talare fortsätter att tala. En turs avslut är generellt förutsägbart, vilket innebär att näste 

talare är förberedd på att ta vid då turen fördelas. Applicerat på klassrumsmiljö innebär 

detta exempelvis att elever tenderar att visa sitt intresse för att få ordet, bland annat 

genom handuppräckning, när läraren närmar sig ett avslut eller en fråga.  
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6.2 Frågor i undervisning 

En vanlig uppfattning är att de offentliga klassrumssamtalen i stor utsträckning styrs av 

läraren genom att denne ställer frågor (Emanuelsson 2001, Hundeide 2003). En fråga 

definieras i Jonas Emanuelssons avhandling En Fråga om Frågor (2001) som en verbal, 

skriftlig eller fysisk handling, vilken bjuder in eller uppmuntrar till svar genom någon 

form av interaktion. Frågornas funktion i klassrummet kan variera. De kan exempelvis 

syfta till att ta reda på vad elever kan, fokusera deras uppmärksamhet, kontrollera 

samtalets innehåll eller vara ett redskap som varierar talare (Aukrust 2003, Emanuelsson 

2001). 

 

Kommunikation i klassrum beskrivs utifrån vissa aspekter återkommande som ett spel 

snarare än ett samtal (Anward 1983, Granström & Einarsson 1995, Håkansson 1996). 

Läraren bestämmer spelreglerna och styr genom att använda sig av dragen initiera en 

fråga och sedan värdera svaret. Eleverna får däremellan hålla tillgodo med att uttala ett 

korrekt svar, vilket dessutom ofta avspeglar vad läraren i sin fråga eftersträvade. Dessa 

principer benämns av Anward (1983) som ett pedagogiskt grundmönster.!

6.2.1 Initiering – respons – evaluering 

En vanligt förekommande variant av vad som ovan benämns som ett språkligt spel kallas 

ofta för IRE-strukturen (Aukrust 2003, Evaldsson m fl 2001, Granström & Einarsson 

1995, Liljestrand 2002). IRE står för initiering, respons och evaluering. Denna triadiska 

deltagarstruktur innebär traditionellt att läraren initierar (I) en fråga, med ett för denne 

känt svar, vilken följs av respons (R) från en elev. Responsen följs sedan upp genom 

lärarens evaluering (E), ofta med någon form av värdering.  

 

IRE-strukturen beskrivs som en interdisciplinär brobyggare i klassrumssituationer 

(Evaldsson m fl 2001) och dess starka dominans anses ofta bero på att den reflekterar de 

makt- och auktoritetsrelationer som råder i skolan (Aukrust 2003). Mönstrets inverkan på 

barns lärande anses både vara hämmande och inneha potential (Aukrust 2003, Hundeide 

2003). Den hämmande påverkan menas komma ur att det hindrar elevers utveckling av 

självständigt tänkande. Ju fler frågor en lärare ställer desto mindre blir kommunikationen. 

Det finns en skillnad i påverkan beroende på hur konkreta och snabba frågorna är, där 

precisa och hastigt på varandra följande frågor stryper växelverkan effektivast. 

Inlärningspotentialen framhålls främst ligga i strukturens fokus på uppföljning. 
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6.2.2 Öppna frågor och uppföljning 

En alternativ tolkning av lärarledda talstrukturer kan beskrivas utifrån beteckningen IRU, 

där evaluering ersatts med ett lite mer allmänt uppföljning. Denna struktur innefattar inte, 

som IRE ovan, främst av läraren ställda frågor med givna svar, utan utrymme ges för 

elever att svara utifrån sådant som läraren inte vet (Liljestrand 2002). Frågor av denna art 

brukar kallas för öppna, eller autentiska (Dysthe 1996, Emanuelsson 2001), och 

karaktäriseras av lärares sökande efter elevers tankar istället för ett givet korrekt svar. 

Något som dessutom sammankopplas med dessa frågor är fokus på uppföljning. Med 

uppföljning åsyftar vi i denna uppsats både lärares tillvaratagande av elevers svar samt 

hur lärare evaluerar och värderar elevers yttranden.  

 

Uppföljningar kan utföras på olika sätt beroende på vad läraren vill åstadkomma. Anward 

(1983) beskriver hur uppföljningar kan användas för att antingen avvisa, acceptera eller 

visa på en tveksamhet inför elevers svar. Om ett oönskat samtalsämne uppkommer kan 

läraren exempelvis med en kort kommentar avvisa eller prata bort det, för att sedan byta 

ämne. I kontrast till att avsluta ett samtalsämne använder sig många lärare av följdfrågor 

på elevers yttranden när något accepteras och anses vara intressant. Uppföljningar kan då 

utformas som direkta följdfrågor till den berörda eleven, men läraren kan även själv 

bygga vidare på det uppmärksammade för att genom det avancera i undervisningen. 

Genom att följa upp en kommentar i det fortsatta resonemanget visar läraren på att eleven 

sagt något bra, eller svarat rätt. 

 

Vilken typ av kunskap som framkommer i interaktion mellan lärare och elever påverkas 

av vilka frågor lärare ställer och hur de sedan lyssnar till elevernas svar och följer upp 

dem (Davies 1997). Lärare som utövar vad Brent Davies kallar för hermeneutic listening 

fokuserar på och låter elevers förståelse påverka den vidare utvecklingen av lektionen. 

Lärare som ger plats för elevers meningsskapande, men inte låter det inspirera fortsatt 

undervisning håller sig istället till interpretive listening, medan evaluative listening 

innebär att lärare söker ett specifikt svar istället för att lyssna till vad eleverna egentligen 

menar. Det sistnämnda innebär att lärarens frågor hamnar i kategorin slutna frågor, i 

kontrast till de öppna.  

 

Mellan slutna och öppna frågor finns det, som Davies (1997) ovan indikerar, ett spann av 

variation. Detta beskrivs bland annat av Joseph J. Schwab och Marshall D. Herron (i 
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Emanuelsson 2001) utifrån begreppet frihetsgrad, vilket innebär att frågor, 

tillvägagångssätt och svar genom olika konstruktion medverkar till frågors öppenhet. 

Exempelvis har, enligt frihetsgradsbegreppet, en given fråga med ett givet 

tillvägagångssätt en lägre frihetsgrad än vad en fråga som går att lösa på olika sätt har, 

även om svaren i båda fallen skulle vara öppna. Dysthe (1996) beskriver samma dilemma 

genom att använda sig av olika grad av autentiska frågor, där hon lyfter fram att det inte 

bara är frågan i sig utan hela situationen som avgör hur öppen en fråga är. Öppenheten är 

inte beroende av förekomsten av frågor utan svar, utan vikten ligger vid att elevernas 

tankar och yttranden hamnar i centrum (Dysthe 1996, Emanuelsson 2001).  

 

Interaktionsmönster vilka följer upp lärares frågor kan bland annat beskrivas utifrån 

begreppen lotsning, scaffolding samt negotiation of meaning. Med lotsning åsyftas 

situationer då läraren successivt ställer frågor till elever, vilka skalar av frågetecken tills 

endast ett möjligt svar återstår. Enligt Emanuelsson (2001) besvarar lärare på detta sätt 

sina egna frågor och elever får hjälp att undkomma det egentliga problemet. Begreppet 

scaffolding, eller byggnadsställning, är sammankopplat med vad som tidigare beskrivits 

som Vygotskijs proximala utvecklingszon (Lindqvist 1999, Strandberg 2006, Tudge 

1990/2004). Lärares uppföljning syftar här till att språkligt stötta upp och ge elever 

struktur och redskap till att klara mer än de skulle ha gjort på egen hand (Aukrust 2003, 

Emanuelsson 2001). Negotiation of meaning innebär slutligen ett förhandlande mot 

samma mening, där innebörden inte är i förväg bestämd, utan konstitueras gemensamt av 

deltagarna (Emanuelsson 2001). 

 

Flerstämmighet och klassrumsdiskussioner är avslutningsvis två begrepp vilka 

sammankopplas med öppna frågor och uppföljning. Flerstämmighet är ett uttryck som 

beskriver ett dialogiskt samspel i klassrummet där olika röster får utrymme och tas på 

allvar (Dysthe 1996). Diskussioner karaktäriseras å sin sida av att flera individer bidrar 

med synpunkter kring en fråga utan givet svar (Liljestrand 2002). Interaktionsmönster 

med dessa fokus lyfter fram eleverna som aktörer vilka kan ta egna initiativ, i kontrast till 

respondenter som är beroende av lärarens ansatser.  

6.3 Faktorer som påverkar klassrumsinteraktionen 

Som tidigare beskrivits kan mängd och mönster i interaktionen mellan klassrummets 

aktörer se väldigt olika ut. Texten ovan talar om talstrukturer i klassrummet, till stor del 
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styrda av lärare. Lärarens stil och inställning till olika fenomen har en avgörande 

betydelse för kontakten mellan lärare och elever. Lärare kan beskrivas som 

meningsskapande, och med det också meningsgivande (Einarsson 2003). Innebörden 

därav är att lärares inställning påverkar deras handlande, vilket i sin tur får konsekvenser 

för och påverkar den interaktionella strukturen i klassrummet.  

 

Elever anses dock inte av alla forskare som tvunget underställda lärares dominans och 

styrning i klassrummet (Aukrust 2003). I litteratur på området framgår att även andra 

faktorer kan påverka hur interaktionen i klassrummet framträder. Tidigare har kön 

(Einarsson 2003) nämnts som påverkande faktor. Einarsson (2003), som har studerat hur 

några olika faktorer påverkar interaktionen i klassrumsmiljö, menar att exempelvis 

elevers ålder och gruppens storlek också är förhållanden vilka påverkar strukturen. 

Utöver mänskliga faktorer kan den fysiska miljön vara ett element vilket inverkar på 

interaktionen i klassrummet. Karsten Hundeide (2003) och Liljestrand (2002) skriver att 

organiserandet av en klass rent fysiskt, vilket innefattar exempelvis bänkarnas placering, 

påverkar deltagarstrukturen. Även sådant som ligger utanför klassrummet påverkar 

interaktionen, exempelvis läroplanens direktiv och skolans regler (Hundeide 2003). 

 

Hur enskilda elever väljer att agera i det offentliga klassrumssamtalet är också något som 

berör resten av klassen och samtalsklimatet. Fritjof Sahlström (1999) har i sin studie om 

klassrumsinteraktion funnit att elever har mycket större inverkan på lärares turfördelning 

än vad forskning kring exempelvis IRE ofta framhåller. Genom handuppräckning och 

självutnämnande aktioner har elever ett systematiskt inflytande över både innehåll i och 

längd på lärares talturer.  

 

Klassrumsinteraktionen skildras av Sahlström (1999, 2001) som en samtalsekonomi, där 

en elevs val av medverkan är med och konstruerar de andras elevernas möjligheter. 

Sahlström organiserar elevers deltagande i tre lyssnarpositioner, där elever antingen är 

uppvisat deltagande, tysta och inte uppvisat deltagande eller småpratar med andra elever. 

Eleverna i den första gruppen är aktivt lyssnande till samtal som förs mellan lärare och 

elevgrupp, och har därför möjlighet att uppmärksamma chanser till eget deltagande som 

talare. De elever som befinner sig i den andra gruppen lyssnar inte aktivt, men pratar 

heller inte om annat, vilket den tredje gruppen i sin tur sysselsätter sig med. Hur många 

elever som ägnar sig åt varje position påverkar de andras möjligheter inom sina 
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respektive kategorier. Exempelvis blir det svårare för elever att få ordet om många andra 

är aktiva som deltagare. Samtidigt blir det då lättare för andra elever att småprata med 

varandra utan att rubba stabiliteten i klassrummet. Att elever, likt detta, intar olika roller i 

klassrummet menar Sahlström inte går att komma ifrån. Istället beskriver han denna 

systematik som en smart lösning på det kommunikativa dilemma som annars borde skapa 

kaos i klassrummen.  

 

Avslutningsvis kan klassrummet beskrivas som ett intersubjektivt rum där givna 

strukturer för kommunikation och samspel skapas i interaktion mellan individer 

(Hundeide 2003). Interaktion beskrivs av Erving Goffman som ”individernas ömsesidiga 

inflytande på varandras handlingar och sätt att fungera när de befinner sig i varandras 

omedelbara fysiska närvaro” (citerat i Brante 2002, s 97). Hundeide och Goffman 

beskriver hur det mellan individer framförhandlas outtalade regler om vad som är 

naturligt och passande i det givna sammanhanget. Vad elever vill och får uttrycka, när de 

får ordet samt vilket ansvar och vilka rättigheter de har bestäms inte enbart av läraren, 

utan interaktionellt mellan individer. Svar och kommentarer som yttras i klassrummet blir 

då inte främst avhängda lärarens styrning, och inte heller elevernas uppfattning. De 

speglar även en klassrumskod med tyst kunskap, en dold läroplan, och visar hur elever 

läser andra och vad som tolkas vara passande i situationen (Evaldsson m fl 2001, 

Granström & Einarsson 1995). 

7. OM TAL OCH PRAKTIK I SKOLAN 

I följande kapitel presenteras resultatet av vår empiriska studie. Det empiriska materialet 

bygger på genomförda observationer i två klassrum vid vardera ett tillfälle, samt tre 

halvstrukturerade intervjuer med verksamma lärare. Observationerna genomfördes i 

klassrumssituation med en klass och en av de intervjuade lärarna. Vi har valt att 

presentera materialet tematiskt för att göra empirin överskådlig. Citat vilka nedan 

redovisas från observationer och intervjuer har bearbetats genom att vi uteslutit vissa 

talspråkiga formuleringar och upprepningar i de fall där de inte ansetts väsentliga. 

Tillvägagångssättet valdes då vi fokuserar samt vill tydliggöra innehållet i studien. Den 

originalform lärares och elevers tal hade i de studerade samtalen kan därför säga vara 

delvis omarbetad. I tabell 1 nedan förtydligas hur några tecken i observationer och 

intervjucitat förstås. 
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Tabell 1: Tolkande läsning (Säfström 1999) av observationer och intervjucitat 

Fet stil  Betoning av ord 

[…]  Bortklippt del 

(         )  Förtydligande av situation  

 

Nedan följer en kort presentation av de lärare vilka deltagit i studien. De är alla 

verksamma inom samma kommun, men arbetar inom olika skolområden. Lärarna har 

getts fiktiva namn för att inte kunna identifieras. 

 
Presentation av lärarna 

Läraren Annika 

Annika är en kvinna i medelåldern, som har 15 års erfarenhet som lärare bakom sig. Hon 

utbildade sig under 90-talet och har sedan dess arbetat som lärare i år 3-6. Idag arbetar 

hon på sin andra arbetsplats, och är lärare i en klass år 6.  

 

Läraren Britta 

Britta är en medelålders kvinna. Hon har arbetat som behörig lärare i fyra-fem år och har 

därmed en relativt ny lärarutbildning i bagaget. Skolan hon nu arbetar på är den enda 

skola hon har haft anställning vid. För närvarande har hon huvudansvar för en klass år 5.  

 

Läraren Camilla 

Camilla, som är en kvinna i 35-40 årsåldern, har arbetat som lärare sedan mitten av 90-

talet, både obehörig och behörig. Camilla har endast haft anställning på sin nuvarande 

arbetsplats. I nuläget är hon ansvarig för en klass år 6.  

 

Inledningsvis redovisas nedan resultatet från de genomförda observationerna, vilket följs 

av intervjumaterialet.  

7.1 Observationer 

Studiens två observationer genomfördes vid var sitt tillfälle i helklassituationer med 

elever och ansvarig lärare närvarande. Som observatörer placerade vi oss längst bak i 

klassrummet och iakttog utifrån ett observationsschema (se bilaga 1) vad som försiggick 

mellan lärare och elever. Fokus i observationen låg på talutrymme och talstruktur, utifrån 

studiens syfte. För att synliggöra talstrukturen bröt vi ner vår uppmärksamhet till att 
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kretsa kring respektive tema - frågor, svar och uppföljning. Denna tematisering 

återkommer för läsbarhetens skull även i presentationen nedan. Vi vill förtydliga att vi 

inte utger oss för att ge en helhetsbild av interaktionen i de berörda klassrummen. Det vi 

beskriver nedan är vad vi, utifrån studiens fokus och våra förkunskaper, observerade 

under två tillfällen i två klassrum. Många skeenden faller utanför följande redogörelse, 

både på grund av utrymme och med avsikt att tydliggöra fokus. 

 

Nedan följer redogörelsen av de genomförda observationerna. De presenteras var för sig 

för att göras så begripliga som möjligt. Varje observation inleds med en kort presentation 

av det aktuella klassrummet, följt av det empiriska materialet. Lärare och elever har getts 

fiktiva namn för att inte kunna identifieras. I citaten benämns lärarna genomgående med 

initialen L1 (observation 1) och L2 (observation 2). Eleverna benämns första gången med 

hela namnet, och i de fall de återkommer med endast initial. 

7.1.1 Observation 1 – Annika och hennes klass 

Observationstillfället i Annikas klass infaller under 60 minuter en måndagsmorgon. 

Majoriteten av eleverna sitter i grupper om tre med bänkarna vända mot varandra. 

Lektionen behandlar vad som hänt under helgen, information för veckan som ligger 

framför samt en engelsk text om en fotbollsspelare. 

 

Talutrymme 

Talutrymmet i klassrummet uppfattas under genomförd observation som ojämnt fördelat 

mellan lärare och elever. Läraren för långa monologer vilket avbryts av sekvenser där 

eleverna bjuds in att svara på frågor. Antalet elever som förblir tysta under hela lektionen 

är inte många. Annika tilltalar och ställer frågor till elever även vid tillfällen då de inte 

visar att de vill ta del i kommunikationen. Detta gör att de flesta kommer till tals. Alla 

elever hörs dock inte, då det finns de som väljer att trots detta vara tysta. Klassrummet är 

generellt relativt tyst. Inte ens när läraren vid några tillfällen lämnar rummet pratar 

eleverna i någon större utsträckning med varandra.  

 

Talstruktur 

Annika är den som styr samtalet i klassrummet och har företräde att fördela ordet. Den 

stora majoriteten av elevernas yttranden följer efter en av läraren initierad fråga. Eleverna 

blir antingen tilldelade ordet genom handuppräckning, eller utan att ha önskat det. Endast 
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vid ett fåtal tillfällen yttrar sig elever utan att läraren ställt en fråga eller gett dem 

tillåtelse.  

 

Läraren står för varannan replik i klassrumskommunikationen. Efter varje elevinlägg tar 

läraren vid, kommenterar och ställer antingen vidare frågor, frågar någon annan elev eller 

pratar vidare själv. Samtalen byggs upp av små minidialoger där läraren snarare för ett 

litet samtal i några replikbyten med en elev i taget, än för ett samtal med elevgruppen. 

Eleverna responderar inte heller på varandras inlägg utan för främst dialog med läraren.  

 

Frågor, svar och uppföljning 

En stor del av det muntliga utrymmet upptas under lektionen av att Annika ställer frågor. 

Det är dock inte alltid som de besvaras. Vid flera tillfällen ges eleverna inte tid eller 

möjlighet att svara, varpå frågorna förblir obesvarade, eller besvaras av läraren själv. 

Nedan följer ett exempel på det senare, där Annika är i full färd med att prata om hur 

eleverna ska få kompensation för ett luciafirande. I sekvensen ställer hon två frågor, vilka 

hon själv snabbt därefter besvarar. 

 

(Exempel 1) 
L1: Vi kanske gör som efter konserten, går hem efter lunch. Men då får vi väl 
bestämma vilken dag ni vill gå hem. Och det måste ju va samma dag, det blir lite 
knöligt om ni väljer olika dagar. Är det ok? Mm. Då ska vi se, luciaprat, vad står det 
där? Det står kläder och det står verser och det står söndag den tolfte. 

 
Lärarens styrning är något som märks tydligt genom hela lektionen. Vid flera tillfällen 

ställer läraren frågor med givna alternativ vilka eleverna får välja mellan. Det framgår 

också ofta i Annikas frågor vilket av alternativen som är det önskvärda svaret. Nedan 

följer en situation som uppstår i en diskussion kring vilka som vill läsa verser under 

klassens luciatåg.  

 

 

(Exempel 2) 

L1: Vad säger du, Viktor. Absolut inte eller kan du fundera lite? Fundera lite? 
(Viktor ruskar på huvudet) 

L1: Jo. Du då, Åke? 
Åke: Nej. 

 
I exemplet framgår att Annika inte riktigt vill acceptera elevens svar. När Viktor nekar 

framhåller Annika att ett ja är det svar som eleven borde ge. Denna tendens återkommer 

vid flera tillfällen under lektionen - lärarens förmodade vilja att själv bestämma, trots att 

eleverna bjuds in till medverkan.  
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Vid ett fåtal tillfällen ställer Annika frågor där eleverna får tänka efter och svara helt och 

hållet utifrån sina egna tankar. Nedan följer ett exempel på ett sådant öppet frågetillfälle. 

Annika är dock inte konsekvent i sin frågeteknik. 

 

(Exempel 3) 

L1: Do you remember who Wayne Rooney is? 
Flera elever: Yes.  
L1: Yes? Could you tell me? Who is he? (Tilltalar elev som inte räckt upp handen) 

Arvid: A footballplayer. 
L1: A footballplayer. Is he a small one or a big one, is he a child or…? 
A: Big. 
L1: A big, adult?  
A: Mm. 
L1: Ok. Billy, do you know anything about this guy? 
Billy: He plays in Manchester United. 
L1: Manchester United. So, he must be one of your favourites then? (Vänder sig till 

annan elev) No? Which one is your favourite player? 
Calle: Christiano Ronaldo. 
L1: Christiano Ronaldo. Mm.  

 

I exemplet ovan blandar läraren sina öppnare frågealternativ med inslag som visar på att 

hon har en agenda hon vill nå. Inledningsvis ger läraren eleverna möjlighet att berätta 

något de vet om vem Wayne Rooney är, utan några givna ramar. Därefter är hon ute efter 

något specifikt och ställer frågor vilka ger eleverna chans att svara ett av två givna 

alternativ, för att lotsa dem fram till ett specifikt innehåll. Avslutningsvis vidgar Annika 

frågan igen genom att fråga om Billy vet någonting, vad som helst, om Wayne Rooney. I 

denna sekvens låter läraren elevens uttalande påverka innehållet. Billy svarar vad han 

kommer att tänka på och läraren tar till sig svaret och kopplar vidare nästa fråga i svarets 

riktning. Att elevernas utsagor påverkar lektionens riktning är dock sällsynta inslag. 

Annika styr generellt vilken riktning dialogerna tar, och var de hamnar.  

7.1.2 Observation 2 – Britta och hennes klass 

Observationerna i Brittas klassrum äger rum under 40 minuter en fredag förmiddag. 

Elevernas bord är placerade som en hästsko, med några elever på två rader i mitten. På 

schemat står information, loggbok och arbete med Europas karta. 

 

Talutrymme 

Under tillfället för den genomförda observationen upplevs talutrymmet i klassrummet 

som ojämnt fördelat, mellan såväl lärare och elever som elever emellan. Läraren står för 

majoriteten av talutrymmet. Flera elever sitter tysta genom hela lektionen, medan andra 
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yttrar sig vid flera tillfällen, både på lärarens inbjudan och spontant. Läraren ger sällan en 

elev ordet som inte har visat att denne vill ha det, vilket gör att de som främst kommer till 

tals är de som vill och vågar. 

 

Talstruktur 

Läraren Britta är den främsta innehavaren av ordet. Elever bjuds in genom att bli 

tilldelade ordet, främst efter att de visat att de vill ha det genom exempelvis 

handuppräckning. Vid flera tillfällen tar elever också egna initiativ till yttrande och 

bjuder in sig själva i den offentliga konversationen genom att uttrycka sig högt. Dessa 

yttranden visar sig som både frågor och kommentarer på ämnet som behandlas, men även 

frågor och yttranden om helt andra saker. Ibland ges elever utrymme och får prata, medan 

de andra gånger avbryts av Britta.  

 
Den offentliga kommunikationen i klassrummet förs nästan uteslutande mellan lärare och 

elev, inte elever emellan. Vare sig eleverna får ordet av Britta eller tar det själva riktas 

deras yttranden inte mot klasskamraterna, utan mot Britta. Med undantag för en situation, 

där några elever talar i mun på varandra, står läraren för varannan replik i klassrummet. 

Eleverna kan kommentera varandras inlägg, men det görs alltid via läraren.  

 

Frågor, svar och uppföljning 

Ett generellt kommunikativt mönster vilket framträder i klassrummet är att Britta för en 

monolog där hon emellanåt bjuder in eleverna att delta. Frågor förekommer vid ett stort 

antal tillfällen under lektionen. Främst är det Britta som ställer frågor, vilka till stor del är 

retoriska och används som samtalsform. Två vanligt förekommande situationer 

exemplifieras nedan. 

(Exempel 4) 
L2: Eh, vi gjorde något jättebra igår vi som va i klassrummet, eller hur? 
Frida: Ja.  
L2: Visst va det? 
Gabriella: Mm. 
 

(Exempel 5) 

L2: Sara va hos mig i min förra klass när hon hade VFU heter det, det har ni haft va? 
Gustav: Mm. 
Hannes: Aa. 

 
Britta använder vid ett stort antal tillfällen, vilket framgår i exemplen ovan, orden ”va?” 

och ”eller hur?”. Dessa frågeord synes inte vara till för att eleverna ska besvara dem, utan 
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används av henne som ett sätt att tala och få bekräftelse på att budskapet förmedlats. 

Detta är ett mönster som återkommer på olika sätt genom hela observationstillfället. Vid 

ett tillfälle ställer hon till exempel en fråga som skulle kunna generera i svar från 

eleverna, men där hon snabbt avbryter den elev som svarar och påvisar att svar inte 

förväntas. 

 
(Exempel 6) 

L2: Jag vill att ni tänker på frågan: hur har det blivit sen förra veckan, hur har vi tagit 
till oss det här hur vi ska va mot varandra, hur vi ska va mot andra vuxna som 
kommer in i klassen. Har vi varit bra på de punkterna den här veckan? 
Kevin: Njae. 
L2: Deeet vill jag att man ska skriva ner i loggboken. 
 

Hur läraren bemöter elevers svar och yttranden varierar under lektionens gång. Nedan 

följer exempel på tre tillfällen då Britta handlar väldigt olika. De första två visar på 

situationer då hon inte bygger vidare på elevernas utsagor, medan det i exempel 9 

framträder en bild av hur elevers yttranden styr inriktningen på ett samtal. 

 

(Exempel 7) 

Johan: Är det den 26e idag? 
L2: Ja, åh vi ska snart sjunga också. Mm. Och sen (återgår till tidigare ämne) läser 
vi lite högläsning, sen svenska och sen vill jag ha klart den här med substantiv och 
verb. 
 
(Exempel 8) 

L2: Men, förlåt Anna, du fyller ju år idag! Så då (kort paus) ska vi alla ställa oss upp, 
alla utom Anna. Anna, har du blivit uppvaktad på morgonen? 
A: Jopp. 
L2: Vad har du fått för kul då? 
A: Jag har fått såna där… (oväsen när eleverna ställer sig upp) 

L2: Vad sa du Anna? 
(Anna berättar vad hon fått i födelsedagspresent) 

L2: Mm. Och så tänkte jag också på alla killarna som står, ni vet ju mycket väl att ni 
ska stå på golvet, eller hur? 

 
Britta låter vid dessa tillfällen inte elevernas utsagor leda till något och påverka 

situationen. I det första exemplet ger hon en kort kommentar för att därefter byta ämne. 

Eleven vill vid detta tillfälle säga något viktigt som de har glömt gällande vilket datum 

det är. En stund senare återkommer han nämligen till ämnet för att få säga det han ville. I 

det andra exemplet leder Britta i första frågan vidare Anna genom att fråga vad hon fått 

för presenter, men är efter svaret snabbt inne på ett nytt ämne. Exemplet nedan följs upp 

på ett helt annat sätt. 

 
 



!

 32!

(Exempel 9) 

L2: Och sen ska ni få ut allt som ni ska baka till den här kvällen också. Sen ska vi 
dricka glögg. Simon! 
Simon: Skulle vi ha lotteri? 
L2: Ja, lotteri ska vi också ha. Ni kommer att tjäna pengar på det, jättemånga 
föräldrar kommer att skänka lite lotter. 
S: Min mamma har från jobbet, sådana här stora kassar med grejer i. 
L2: Vad kommer de ifrån, sa du? Vad hade hon? 

 

I det sistnämnda exemplet nappar läraren på Simons inbjudan till en ny aspekt på den 

julträff de ska ha. Detta utmynnar i ett samtal kring nya och gamla saker, där flera elever 

samtalar och kommenterar varandra. Exempel 9 är dock ett av få tillfällen där eleverna är 

med och påverkar riktningen på lektionen. Under observationstillfället ställer läraren 

ytterst få frågor som vänder sig till vad eleverna tänker, tror eller vet. Det generella 

mönstret är istället lärarens styrning av samtalet. 

7.2 Intervjuer 

De teman som behandlades under de genomförda intervjuerna var kommunikation och 

lärande, talutrymme, talstruktur samt faktorer som påverkar klassrumsinteraktionen (se 

bilaga 2). Dessa teman valdes utifrån studiens syfte och tidigare forskning. 

Tematiseringen för presentationen av intervjuerna sker även den utifrån de aspekterna. 

Dessutom användes temat relationer av de intervjuade lärarna som nära sammankopplat 

med kommunikation och lärande, varpå det knyts samman med desamma även i 

redogörelsen. Under några teman återfinns ytterligare rubriceringar, vilka framstod som 

centrala i insamlings- och tolkningsprocessen, för att göra materialet läsvänligt.  

 

Följande redogörelse av intervjumaterialet sker genom en sammanställning av de tre 

lärarnas samtal kring ovan givna teman. Valet att sammanföra svaren gjordes med 

anledningen att materialet skulle bli översiktligt. För studien var det inte relevant att ge en 

heltäckande bild av varje lärares svar, då de inte jämförs eller ställs mot varandra som 

svaranden. Lärarna presenteras i citaten med sina initialer, A för Annika, B för Britta 

samt C för Camilla. I de fall då ett yttrande inleds med ett I är det intervjuaren som 

åsyftas.  

7.2.1 Kommunikation, relation och lärande 

Intervjuerna tar utgångspunkt i lärarnas tankar kring relationen mellan kommunikation 

och lärande. Kommunikation framhålls vara det viktigaste i klassrummet. Annika 

uttrycker: 
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A: Det känner jag ju – att det är det viktigaste av allt i klassrummet. Det är det jag 
tycker är det roliga, när man känner att man har eleverna med sig, det här 
kommunikativa. 

 
Lärarna talar om att det är önskvärt för elevers lärande att flera röster hörs. Det tillför 

både bredd och djup till elevernas kunskaper. Samtalet innehåller, enligt lärarna, en stor 

lärpotential för både den enskilda individen och kollektivet. Britta uttrycker nedan hur 

samtal är ett måste, något som behövs för att lärande ska förekomma. 

 
B: Man måste ha samtalen, det är det som gör att vi lär oss. Vi lär oss av varandra. 

 
För de intervjuade lärarna är en personlig relation till eleverna nära förknippat med 

lärande. Att kommunikativt bygga relationer till eleverna menar de genererar i större 

trygghet och då även bättre möjlighet för lärande samtal och lärprocesser. Annika talar 

om lärsituationen som ett utelämnande åt varandra. Hon ger uttryck för vikten av att 

bygga relationer med eleverna och att vara en trygg vuxen. Även Camilla pratar om 

lärarens roll som en god vuxen vilken skapar trygghet i klassrumssamspelet. Lärarna talar 

vidare om vikten av att ge eleverna utrymme att samtala även om annat än det aktuella 

kunskapsunderlaget. Det är genom sådana samtal som eleverna lär sig att våga uttala sig, 

menar Britta.  

 
B: Man måste få dem att våga. Och det kan man endast göra tror jag, när man har en 
grupp, ett klassrum där det är tillåtet att prata. Är det så att: ”Nu är det jag som ska 
prata, sen är det din tur”, då är man inte så säker i sin roll att gå fram. 

 
Både Britta och Annika talar varmt om att uppmärksamma och föra diskussioner kring 

sådant som eleverna vill samtala kring, vad det än handlar om. Annika säger att hon 

upplevt ”rätt så tydligt” hur det har berikat elevernas väg till lärande samtal. Britta talar 

nedan om att det är ”jätteviktigt” att lyssna på vad eleverna har att säga, vare sig det 

handlar om det precisa ämnet eller hamnar aningen utanför. Hon berättar om sin strävan 

efter att tänka: ”Vad kan eleverna ge?”. Hon säger:  

 
B: Tar man inte del av de erfarenheterna […] får man ju liksom inte vad den 
personen kunde ge oss andra för erfarenhet. […] Då hämmar man ju deras; att de 
ska ta för sig. Så jag tar ju mycket: ”Vad kan de ge?”. 
 

7.2.2 Talutrymme 

Samtalen kring talutrymme kretsar främst kring hur de intervjuade lärarna upplever talet 

vara fördelat i deras klassrum. Alla tre lärare är överens om att talutrymmet i 
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klassrummen är ojämnt fördelat mellan lärare och elevgrupp. Lärarna uttrycker att de 

själva innehar mest taltid i klassrummet. De framhåller dock att det finns en stor variation 

beroende på vilket ämne det rör sig om och i vilken fas i undervisningen de befinner sig. 

Camilla uttrycker det såhär: 

 
 C: Det är väl jag som kanske har mera talet, taltiden när det är genomgång. 
 
Förutom en ojämn fördelning mellan lärare och elever framhåller alla lärare att 

talutrymmet inte heller är jämnt distribuerat mellan olika elever. Britta lyfter fram det 

som något ofrånkomligt vilket inte går att undvika. Både Britta och Camilla talar om 

eleverna som uppdelade i två grupper, de pratiga och de tysta, där de tysta pratar för lite 

och de pratiga tar för mycket utrymme.    

 
B: Sen kan man aldrig komma ifrån att det finns några som tar över, med högre 
status och för sig mer, och några som är där nere men då måste man ju liksom få de 
att liksom öppna sig och komma dit. Och vissa får man ju försöka dämpa, ta tillbaka 
på rätt sätt så att det inte blir liksom så att de blir kränkta men det är en balansgång. 

 
C: Ibland får man ju bryta och tyvärr är det ju så att det är de som pratar som räcker 
upp handen också. De tysta eleverna är ju tysta och då är det svårt att få med dem. 

 
Förutom tysta och pratiga elever tas kön och status upp, och sammankopplas med de 

förra, som två faktorer vilka styr elevernas chanser till kommunikativt utrymme.  

 
B: Killarna tar ju för sig mer. Sen är det ju alltid så att det finns de som har högre 
status, så är det alltid, det finns vissa som har högre status och vissa personer pratar 
mer. Flickor kommer lite i skymundan. Jag försöker hela tiden lyfta dem: ”Ta för 
er!” och de är ju på god väg, men visst är det killarna som hörs mer och de som har 
hög status.  

 
C: I den här klassen är det killar som är väldigt dominerande. Inte till mängden, men 
i sitt sätt att vara. Sedan är det nio tysta tjejer och de är extremt tysta. […] Det är 11 
killar och säg att det är 7 killar som tar stor plats kan man nog säga.  

 
Både Britta och Camilla kopplar samman kön och talutrymme. Killarna förknippas med 

ord som ”tar för sig” och ”dominerande” medan tjejerna är ”extremt tysta” och ”kommer 

i skymundan”. Denna uppdelning menar Camilla inte är absolut, då inte alla killar i 

hennes mening, tillhör de pratiga. Britta uttrycker i citatet ovan att hon arbetar med att 

försöka lyfta de elever som inte tar för sig. Det är ett tema vilket kommer igen i alla 

intervjuer - viljan att göra något åt snedfördelningen. Alla lärare framhåller att de ser som 

sin uppgift att ge alla elever möjlighet till talutrymme, och att hjälpa och utmana dem att 

ta det.  

 



!

 35!

A: Jag känner att det här är oerhört viktigt, så självklart när jag kommer hem tänker 
jag att i morgon måste jag prata mer med henne eller honom om jag känner att jag 
inte gjort det under dagen. Så lägger jag ju upp det. 
 
B: Man kan aldrig göra så att alla elever får lika, men jag strävar efter att hela tiden 
se var den eleven ligger, att hela tiden sträva för att öppna sig mer och ta för sig. Jag 
skriver mycket i IUP:na att ”Ta för dig, visa vad du kan” och så. Verkligen pusha 
dem och motivera dem att ”Va bra du är!”, att våga, ”Vad kan hända?”.  
 
C: Det är ju faktiskt min uppgift att alla här ska få prata skräckfilm om det nu är det 
de vill prata om.  

 

Lärarna ger uttryck för att medvetet arbeta för att ge alla elever plats i klassrumssamtalet. 

Britta talar om hur hon ser framsteg hos elever, medan Camilla ger en bild av att det är 

svårt att få med sig de tysta eleverna. Utmaningen att skapa ett klassrum där alla elever 

verkligen får komma till tals är något lärarna belyser som komplext. Det framgår i 

samtalen att det offentliga klassrumssamtalet inte alltid räcker till för att alla elever ska få 

utrymme.  

7.2.3 Talstruktur 

Samtalen kring talstruktur i klassrummet rör sig mellan olika områden. Genomgående 

teman är vad som gör att talstrukturen varierar, lärarnas relation till frågor och 

uppföljning, samt hur eleverna relaterar till varandra. 

 

Varierande struktur 

När talstruktur berörs under intervjuerna säger sig ingen av lärarna ha något speciellt 

mönster att utgå ifrån, varken medvetet eller omedvetet. Under tiden intervjuerna fortgår 

ändrar de sig däremot och lyfter fram olika aspekter och mönster vilka karaktäriserar 

deras undervisning. Annika framhåller exempelvis att hon har ett arbetsmönster vilket 

hon arbetar med att lära eleverna ända från början. Hennes mönster går ut på att eleverna 

ska lära sig lyssna på varandra och se varandras tankegångar som det viktiga. Britta 

beskriver hur hennes strategi och grunden för hennes yrkesutövning är att alla elever ska 

våga prata och uttrycka sig i klassrummet. Det är något hon börjar fokusera på så fort hon 

tar över en ny klass, genom att motivera och utmana eleverna. Britta säger sig först inte 

agera efter något speciellt mönster, men mot slutet av intervjun uttrycker hon att den 

inställning hon har skapar ett visst kommunikationsmönster.  

 

Förutom att lärarna lyfter fram sina egna strategier att få eleverna att tala och lyssna till 

varandra talar Annika och Britta om mönster som förknippade med undervisningsämnet. 
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De menar att det finns ett speciellt kommunikationsmönster vilket hör till varje ämne, och 

är avhängt dess innehåll och struktur. Annika jämför exempelvis ämnena matematik och 

SO, och visar på hur ämnet i sig påverkar hennes agenda och således hur lektionen 

struktureras. 

 
A: Vi kanske inte tränar samarbete så mycket i matte. Det är nog mer i So. […] I 
matten har jag nog mera ett mål. I SO beroende på vad man arbetar med, till exempel 
med klimatfrågor. ”Hur påverkar det oss alla?” Sedan är det jättesvårt att säga 
någonting rätt och fel där att man mera blir medveten om att det här är något vi alla 
behöver ta ansvar för. 

 
Lärarna framhåller inte bara ämnet i sig som en påverkansfaktor, utan även vilken fas i 

lärandet klassen befinner sig i. De menar att strukturen ser ut på ett visst sätt om klassen 

är i ett inledande skede i ett ämne, jämfört med senare. I ett senare skede har nämligen 

eleverna, enligt lärarna, mer kunskap och kan därigenom vara mer aktiva. Annika talar 

nedan om interaktionens utfall som beroende av elevers olika kunskaper.  

 
A: Om det är nånting som är väldigt långt bort, någonting som de inte hört talas om, 
då måste jag vara beredd på att ge dem input och försöka göra innehållet intressant. 
Vi jobbade med puberteten för ett litet tag sedan. […] Där har de ju oerhört mycket 
kunskaper, så gör man en introduktion och börjar fråga ”Vad är det ni är intresserade 
av?”, kan det bli oerhört mycket mer än om det rör sig om världsreligion. 

 
Annika menar att elevernas erfarenheter av, intresse för och förkunskaper i ett ämne 

påverkar möjligheterna för dem att vara aktiva och föra samtal. Om eleverna vet mycket 

om ett ämne ställer de själva många frågor och deltar på ett annat sätt än inom ett nytt 

eller för dem ointressant område. Således blir kommunikationen och talstrukturen 

avhängd elevernas inställning och erfarenhet.  

 

Läraren har ordet 

Lärarna talar i intervjuerna på olika sätt om sig själva som innehavare av den 

övergripande kontrollen i klassrummet. Lärare som kontrollmänniskor är ett begrepp 

vilket behandlas i intervjun med Camilla. Hon tror att många lärare vill ha kontroll för att 

kunna påverka och ”komma någonstans” med sin undervisning. För henne är det viktigt 

att ha en röd tråd, att hålla samman lektionen samt att kunna föra den vidare i den 

riktning hon tänkt sig. Hon säger såhär: 

C: Jag har ju en plan med lektionen som jag vill genomföra, en tanke med vart jag 
vill komma med min lektion och min genomgång. […] Det gäller liksom att hålla 
ihop, och samtidigt är det viktigt att ge dem utrymme.  
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Samtidigt som Camilla vill hålla ihop och leda lektionen vill hon ge eleverna utrymme. 

Den blandningen talar även Annika om. I följande citat beskriver hon hur hon vid ett 

tillfälle gick tillväga under starten av ett nytt tema.  

 
A: Då är det väldigt förutsättningslöst. […] ”Vad tror ni det här kan betyda för de här 
personerna?”. Och så blev det lite diskussion i helklass och sedan kunde vi knyta 
ihop det. […] De behöver ju då inte veta att: ”Hon har tänkt till”. 

 
Annika talar här om hur hon ställer frågor som är öppna, och ger eleverna möjlighet att 

diskutera förutsättningslöst. Vidare säger hon sedan att hon brukar ha en tydlig plan, en 

agenda vilken hon genomför och kan knyta ihop det till i slutet. Denna balansgång talar 

Camilla om som lärarens roll att agera samtalsledare och sammanhållande punkt. Hon 

menar att det är lärarens uppgift att både kunna leda samtalet och hålla samman delarna, 

men samtidigt fördela ordet och se till att alla andra kommer till tals och får påverka. 

 

Camilla för under intervjun ett resonemang om sitt pedagogiska ansvar i samband med på 

vilket sätt hon fördelar talutrymmet mellan eleverna i klassrummet.  

 
I: Har du några olika strategier för att få alla att komma till tals? Eller är det 
handuppräckning som gäller?     
C: Ja, men vi kör nog handuppräckning och visst, jag kanske inte är helt konsekvent 
jämt heller liksom, det beror på vilket humör jag är på. Är jag på bra humör och någon 
säger ”Ja men, det ska vara Grekland”, då kanske jag skriver det. Men är jag på sämre 
humör då kan jag ignorera den och sen väntar jag på den som räcker upp handen, så att 
de förstår att det inte bara är de som behöver prata. 

 
Hur samtalet formas beror i Camillas fall på situationen och är således någonting som 

skapas i interaktion, relationellt mellan läraren och eleverna. Camilla talar även om en 

annan strategi som hon brukar använda sig av. Som tidigare beskrivits arbetar hon med 

att försöka inkludera även de elever som är tysta och inte räcker upp handen. För att 

lyckas med detta beskriver hon att eleverna ofta ges ordet utan att efterfråga det, genom 

att hon ställer konkreta frågor direkt till elever. Denna taktik riktar sig även mot vad hon 

benämner pratigare elever, för att fånga deras uppmärksamhet.  

 

Eleverna har ordet 

Både Britta och Camilla talar under sina samtal om att de inte alltid fungerar som 

samtalsledare vilka fördelar ordet mellan elever. Det finns ett antal elever i deras båda 

klasser som diskuterar och för offentliga samtal med varandra utan att läraren håller i 
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ordet. Camilla exemplifierar en situation då några elever blev fullt inbegripna i ett samtal 

där hon inte deltog som organisatör.  

 
I: Brukar du vara motpolen hela tiden eller kopplar eleverna vidare till varandra?  
C: Jo, men det är de väldigt duktiga på, men då är det ju det att då är det de som alltid 
talar. Är det då något som är väldigt intressant då är de igång direkt. De kan ha en 
jättediskussion om en skräckfilm som det var här förra veckan. Men det är återigen bara 
en 7-8 stycken… […] Några stycken är däremot bra på att ”Nu vill jag ställa en fråga 
till Pelle”. Några stycken kan faktiskt göra det och förstå att det faktiskt finns fler än 
”jag” här inne som också behöver prata. 
 

Camilla framhåller både positiva och negativa sidor med samtal som bedrivs av elever. 

Hon lyfter bland annat fram problematiken med att alla inte kommer till tals. När 

eleverna kommer igång och diskuterar menar hon att det främst är en liten del av gruppen 

som får utrymme. Däremot berättar hon att det även finns några elever som är riktigt bra 

på att inbjuda och inkludera varandra i samtalande. De kan överta den roll vilken hon 

anser behövs i klassrumssamtal, någon som leder och organiserar så att samtalet inte bara 

går framåt utan att alla följer med.  

 
Frågor, svar och uppföljning 

Ett strukturellt redskap vilket alla intervjuade lärare uppehåller sig kring är frågor. Frågor 

har för dem funktionen att upprätthålla en röd tråd, leda framåt eller ge nya perspektiv. 

För Britta är frågor ett redskap som skapar utrymme för elevers uttalanden. Utan frågor 

anser hon det vara svårt att skapa dialog i klassrummet. 

 
B: Utan frågor och feedback, blir det ju bara jag själv – läraren. Det jag säger är ju 
liksom det de får veta i så fall.  

 
Camilla beskriver lärare som kontrollmänniskor. För henne är det viktigt att ha en röd 

tråd, att kunna hålla samman lektionen och kunna föra den vidare i den riktning hon tänkt 

sig. Hon säger: 

 
C: Det bästa vore ju egentligen, att jag hade en röd tråd. Jag försöker ha det, men jag 
vill ju också komma någon vart, och då måste jag ju ha vissa ledande frågor. 

 
Camilla är den enda av lärarna som talar om frågor som leder samtalet i en av henne 

önskad riktning. Annika och Britta pratar visserligen också om ledande frågor, men då i 

bemärkelsen att de ska leda elevernas tankar framåt. De säger att det viktiga för dem inte 

är att eleverna ger rätt svar, utan att de får vidga sina erfarenheter och ta del av andras 
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tankar, samt att de upptäcker att lärarna faktiskt är intresserade av vad eleverna tänker 

och uttrycker. Annika säger såhär om det viktiga i att ställa frågor till eleverna: 

 
A: Om man ställer frågor som ”Hur blir det då? Ja, men vad tänker du?”, visar man 
att det som de funderar på och vill säga vill jag lyssna på! De ska inte tro att jag kan 
allting, utan mera ”Va häftigt att höra vad du tänker!”. Ofta uppfattar vi ju saker på 
olika sätt och vis och det finns inget rätt eller fel. Jag vill få dem att förstå att här 
uppfattar vi och känner och tänker på olika sätt beroende på vem vi är, och att man 
då förhoppningsvis kan förstå att det är så i alla lägen, eller vad man ska säga. 

 
Alla lärarna talar var och en om vad som brukar kallas öppna frågor. De framhåller, som 

Annika säger ovan, att eleverna inte ska tro att lärarna kan allting. Det viktiga är istället 

elevernas tankar och funderingar. Lärarna nämner frågor vilka syftar till att lyfta fram 

elevernas tankebanor och synliggöra dem för både den enskilda individen och 

klasskamraterna. Dessa frågor, talar Britta om, fyller en funktion genom att vara 

intresseväckande och genuina. Hon menar att de då blir innehållsmotiverande vilket ökar 

elevernas lust att lära. Öppna frågor lyfts dock inte bara som positiva och fyllda av 

möjligheter under intervjuerna. Camilla lyfter fram ett perspektiv vilket uttrycker att 

öppna frågor kan vara ansträngande och svåra, för både elever och lärare.  

 
C: Man får vara enträgen, man får inte ge upp men ibland när det varit lektioner som 
har kraschat […] så känner man att ”Jag ska aldrig, aldrig mer, nu får de sitta och 
räkna i sina böcker”, lite så. Sen tar man nya tag och sen så kommer det, ”Jo men det 
tror jag på”. Men man måste hela tiden vara på tårna. När man kommer in i sådana 
lektioner gäller det att man är med, att man är på topp.  

 

Camilla talar i intervjun om hur många elever tycker att det är jobbigt med frågor där de 

måste tänka efter, att de hellre svarar på frågor där de enkelt kan avgöra vad som är rätt 

och fel. En sådan strävan tror Camilla är något som ligger inbyggt i systemet. Camilla 

beskriver också situationer där hon som pedagog förväntas både hålla ihop lektionen, se 

till att alla får prata, ställa bra frågor samt snappa upp elevers tankar med ”Hur tänker du 

nu?”. Denna mångfacetterade roll menar hon ibland känns ouppnåelig och utopisk. Trots 

ansträngningarna uttrycker hon ändå att hon tror på öppna frågor som hjälpmedel att nå 

den undervisning hon eftersträvar. 

7.2.4 Faktorer som påverkar klassrumsinteraktionen 

Intervjuns avslutande del kretsar kring vilka faktorer lärarna tror har påverkan på hur 

klassrumsinteraktionen utfaller. Några av de aspekter vilka framkom under intervjuerna 

såsom relation, kön och status, ämne samt elevers förkunskaper och intressen har redan 

tidigare nämnts. De utelämnas därför i följande återgivning.  
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Individernas erfarenheter och förutsättningar 

Lärarna är överens om att de enskilda individerna har stor inverkan på interaktionen i 

klassrummet. De talar om elevernas personliga erfarenheter som avgörande 

förutsättningar för hur kommunikation förs. Annika och Britta lyfter fram elevers 

erfarenheter från exempelvis semesterresor som upplevelser vilka kan påverka både 

utgångspunkt för och riktning på lektioner. Camilla påpekar hur elever med exempelvis 

expertkunskaper inom ett ämne påverkar hur kommunikationen ser ut. En tydlig 

påverkansfaktor menar Camilla även är vilken samtalskultur eleverna har med sig 

hemifrån. Hon exemplifierar genom att tala om köksbordsamtal.  

 
C: Jo, men det är ju klart att det påverkar vad man har med sig hemifrån. Är det barn 
som aldrig pratar, aldrig har samtal vid matbordet – det är klart att det påverkar. Det 
märker man ganska snabbt, vilka som är vana att prata. Dels prata med normal 
samtalston, kunna föra och vänta på sin tur, sånt lär man sig faktiskt vid ett matbord 
om man är mer än två personer. Och det är ju inte alla som gör det, alla sitter inte vid 
matbordet och äter tillsammans, och det märks. Vissa som inte fixar att vänta på sin 
tur, lyssna av och ja, det är svårt och det märks vilka som har det med sig. 
 

Eleverna lär sig i den trygga hemmiljön att ta del av och delta i samtal. Camilla hävdar att 

konsekvensen av huruvida en elev är van att samtala vid köksbordet där hemma visar sig 

i klassrumssamtalet. De elever vilka inte är vana att föra sig vid köksbordsamtal i 

hemmets trygga vrå, visar brister också då ett klassrumssamtal ställer krav på turtagning 

och lyssnarposition. 

 

Gruppens gemensamma erfarenheter och förutsättningar 

Lärarna framhåller inte bara elevernas enskilda erfarenheter som påverkande faktorer, 

utan även sådant de bär med sig som grupp. Den kommunikativa undervisningen 

möjliggörs av elevernas delade erfarenheter vilka utgör ramverk för den mellanmänskliga 

samvaron. Att en grupp växer tillsammans och skapar egna mönster och möjligheter är 

något lärarna säger sig uppleva. Två av dem säger såhär:  

 
C: Det handlar ju väldigt mycket om vad man har för grupp. Vad de har haft med sig 
i bagaget sedan tidigare. Det här är ju ändå en femma så de har ju haft en resa 
tillsammans ganska länge. 
 
A: Nu är det ju en årskurs 6a, så har det ju inte alltid varit. Det har förändrats över tid 
[…] Att vi är en grupp där vi lyssnar på varandra, det tar tid. 
 

En annan aspekt gällande gemensamma förutsättningar som påverkar vilka 

kommunikativa möjligheter som framträder är antalet elever i klassen. Antalet individer 



!

 41!

påverkar enligt Annika och Britta elevernas talutrymme och hur eleverna kan placeras 

rent fysiskt i klassrummet. Ju fler elever, desto svårare är det att strukturera bord och 

bänkar på ett optimalt sett. Lärarna säger sig ha stor tankeverksamhet bakom hur de väljer 

att möblera klassrummet. De vill med möbleringen skapa ett klassrum där samtal kan 

föras mellan elever, där alla kan se och diskutera med varandra i helklass, där de störande 

momenten är så få som möjligt och där eleverna är positionerade så att det blir ett lugnt 

klassrum. I lärarnas tal är elevernas fysiska placering både en betydelsefull och komplex 

dimension vilken inverkar på klassrumskommunikationen. 

8. TALUTRYMME OCH TALSTRUKTUR – EN DISKUSSION 

Nedan följer uppsatsens avslutande del. Avsikten är att diskutera studiens resultat utifrån 

dess syfte samt i relation till begrepp från tidigare forskning och grundläggande synsätt 

på människa och kommunikation. Inledningsvis ställer vi studiens resultat i relation till 

ett sociokulturellt perspektiv (Säljö 200/2005), vilken är studiens kunskapsteoretiska 

utgångspunkt. Detta följs av diskussion kring klassrummets kommunikativa möjligheter 

och aspekter på lärarens styrning, vilka båda är teman som framträder i studien. 

Avslutningsvis problematiseras klassrummet genom Asplunds (1987) begrepp 

disciplinerad social responsivitet, vilket slutligen knyts samman med några avslutande 

reflektioner. 

8.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Lärarnas utsagor om kommunikation och lärande relateras här till ett sociokulturellt 

synsätt på lärande (Säljö 2000, 2005). Kommunikation anses ha en betydande roll i den 

offentliga klassrumsinteraktionen såväl som för elevers individuella lärande. Enligt 

utsagorna sker lärande interaktionellt mellan individer. Antagandet vi gör är att ett 

sociokulturellt perspektiv har utgjort en väsentlig del i lärarnas grundutbildning och 

fortbildning, vilket kan ses som en möjlig förklaring till ovanstående. Därmed har lärarna 

tillgång till begrepp som möjliggjort ett reflekterat språkliggörande i intervjuerna, till 

exempel då lärarna talar om öppna respektive slutna frågor. 

 

Styrkan i att eleverna får ta del av varandras tankar, knep och föreställningar, både i 

större och mindre sammanhang, framhålls positivt i intervjuerna. Genom att tillsammans 

bygga klassens kunskapsbank får eleverna chansen att utveckla både djupare och bredare 

kunskaper. Lärarna talar om hur det styrker självförtroendet och utvecklar elever att ta del 
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av andras tankar och idéer. Det hjälper dem att utvecklas på nivåer, som de inte når på 

egen hand. Utifrån Vygotskij (Lindqvist 1999, Strandberg 2004, Tudge 1990/2004) kan 

detta belysas genom teorin om den proximala utvecklingszonen. Elever kan i samtal 

använda andras språkliggörande som redskap och byggnadsställning (Aukrust 2003) till 

att binda och språksätta sin egen kunskap.  

 
De observationer som genomförts under studien och lärares tal kring centrala teman visar 

på resultat som leder åt samma håll. Resultatet pekar dessutom i riktning mot tidigare 

forskning. Framträdande är bilden vilken visar på ett ojämnt fördelat talutrymme, där 

läraren står för majoriteten av taltiden. Den offentliga klassrumskommunikationen har en 

struktur, vilken känns igen i Gene Lerners beskrivning om samtalet som uppdelat mellan 

två parter, lärare och elevgrupp (Liljestrand 2004, Sahlström 2001). I de observerade 

klassrummen stod läraren för varannan replik i den offentliga klassrumsdialogen. Samtal 

syntes inte föras mellan gruppernas alla individer, utan främst sågs dialoger avlösa 

varandra mellan en elev och läraren. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan detta uppfattas 

problematiskt, då synsättet förknippas med flerstämmighet i dialogiska klassrum. Den 

form av samtal vilken förekommer mellan lärare och elev, kan inte sägas känneteckna en 

sådan riktning.  

8.2 Kommunikativa möjligheter 

Studien visar, i både observationer och lärarnas eget tal, på uppfattningen om att lärare är 

de främsta innehavarna av ordet i klassrummet, vilket även överensstämmer med vad 

tidigare forskning på området visat (Anward 1983). Studien kan relateras till Anwards 

(1983) beskrivning om lärares och elevers olika kommunikativa rättigheter. Vem som får 

säga vad vid vilken tidpunkt och på vilket sätt, regleras av hur dessa rättigheter är 

fördelade. Då kommunikativa rättigheter styr vilka möjligheter elever får till 

kommunikativt utrymme, väljer vi fortsättningsvis att tala om detta som kommunikativa 

möjligheter, vilket vi anser ger en tydligare beskrivning av vår tolkning av dess innebörd.  

 

Att fördela ord och talutrymme mellan klassrummets aktörer framstår i studien vara 

lärarnas ansvar. Talutrymmets struktur speglas följaktligen av lärarnas handlande. 

Elevernas möjlighet till talutrymme skildras på olika sätt i intervjuerna. Två av lärarna 

talar i termer av att eleverna inte tar talutrymme och inte tar för sig, ord som indikerar att 

de lägger ansvaret till kommunikationsmöjlighet på eleverna. En lärare lägger istället 

ansvaret på sig själv, genom att byta perspektiv till att ge eleverna möjlighet att prata: 
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”Har jag låtit alla komma till tals idag?”. Hur dessa skilda sätt att se på och tala om 

talutrymme påverkar praktiken i klassrummen, kan denna studie inte svara på. Det blir 

ändå intressant att belysa, då tidigare forskning visar, att lärares uppfattningar och 

inställning påverkar hur klassrumsinteraktionen utfaller (Einarsson 2003). Hur de 

intervjuade lärarna talar om elever och kommunikation kan således antas påverka 

skapandet av klassrumskommunikationens struktur.  

 

I observationerna iakttogs även hur elevers förmodade inställning till sina egna 

kommunikativa möjligheter speglar det kommunikativa klimatet. I det ena klassrummet 

sa eleverna ingenting utan att ha blivit tilldelade ordet av läraren, vilket ofta inföll i 

samband med av läraren initierade frågor. Eleverna syntes inte uppfatta sina möjligheter 

till att överta ordet, vilket Anward (1983) beskriver som en av de kommunikativa 

möjligheter vilka fördelas i klassrummet. Denna miljö präglades av ett tyst klimat, där 

läraren förde dialog med enskilda elever, snarare än bedrev klassrumssamtal. I det andra 

klassrummet innehade visserligen läraren den främsta befogenheten att tala och fördela 

ordet, men eleverna uttalade sig fritt på ett helt annat sätt. Yttranden kom från olika håll, 

och bemöttes på olika sätt av läraren. Lärarens kontroll och makt över ordet, vilken enligt 

tidigare forskning är vanligt förkommande (exempelvis Anward 1983), framträdde inte 

lika dominerande i denna praktik, som i den förra. 

8.3 Lärarens styrning 

Lärarens styrning blev föremål för uppmärksammande i både observationer och 

intervjuer. Klassrumssamtalen framstår i studien som både strukturellt och 

innehållsmässigt styrda av läraren. Ett vanligt mönster, vilket även känns igen från 

tidigare forskning (exempelvis Aukrust 2003, Granström & Einarsson 1995), syntes vara 

lärarens ledning genom frågor, följt av elevrespons och därefter någon form av 

lärarinitierad kommentar. I observationerna iakttogs hur flertalet frågor antingen inte var 

avsedda att besvaras eller styrdes av lärarna i givna riktningar. Detta resulterade i att 

elevernas möjligheter att påverka lektionernas riktningar genom sina uttalanden var små. 

Vid ett fåtal tillfällen öppnade lärarna upp för elevernas funderingar, men den 

innehållsliga påverkan på det aktuella samtalet uteblev.  

 

I avsnittet om tidigare forskning på området, använder Davies (1997) olika kategorier av 

lyssnande som mått på hur lärare väljer att bemöta elevers uttalanden. De bemötanden 
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som främst känns igen i denna studie, är vad han kallar för interpretive och evaluative 

listening. Dessa former av bemötande indikeras av lärarnas benägenhet, att antingen söka 

specifika svar eller stoppa elevers tankegångar utan att låta dem göra avtryck i 

undervisningen. Elevers uttalanden gavs under observationstillfällena inte utrymme att 

styra undervisningen, utan styrningen stod läraren för. Denna aspekt gavs även utrymme i 

intervjuerna. Lärarnas tal indikerade en balansgång gällande styrningen av 

undervisningens innehåll. Å ena sidan talade de om hur elevers tankar och erfarenheter 

bör få utrymme och inverka på lektioner. Vikten av att elever ges påverkansmöjlighet till 

att samskapa kunskap framhölls. Å andra sidan uttryckte lärarna även ett behov av att ha 

kontroll, där elevers möjligheter till lärande framstod vara beroende av lärarens agerande 

och ledning. Balansen mellan dessa två ytterligheter, att inneha kontrollen och ge 

eleverna påverkansmöjligheter, förefaller vara svår att bemästra.   

 

I intervjuerna framkommer fördelar med en undervisning uppbyggd kring frågor, vad 

som utifrån tidigare forskning kan kännas igen som IRE- eller IRU-struktur. Frågor 

beskrivs som redskap för att genomföra en agenda eller en plan, samt som en hjälp till 

progression i undervisningen. Samtidigt som lärarna anser, att en tydlig talstruktur 

uppbyggd av frågor för undervisningen framåt, visar tidigare forskning, att förekomsten 

av många lärarinitierade frågor minskar kommunikationen i klassrummet (Hundeide 

2003). En sådan dialogisk struktur är ofta låst, och låser i sin tur lärare och elever i 

otydliga lärpositioner. Strukturen framträder som en gissningslek, där lärare försöker 

ställa de rätta frågorna och elever söker lista ut de rätta svaren. Ett liknande fråga-

svarmönster iakttogs även under studiens genomförda observationer, där all offentlig 

kommunikation utgick från eller riktades mot läraren. I förhållanden likt ovan beskrivna, 

framstår eleverna som respondenter snarare än aktörer (Liljestrand 2002). Elever görs 

beroende av lärares ansatser och handlingar, och ges inte möjlighet till egna initiativ och 

ageranden. Relaterat till ett sociokulturellt perspektiv på lärande kan en struktur 

uppbyggd kring en mängd frågor och svar enligt ovan anses problematisk. Elevers 

sökande efter redan kända svar befäster kunskap som något givet och absolut. Detta går 

inte hand i hand med det interaktionella skapandet av gemensamma meningar och den 

mångfald av tankar, röster och åsikter, vilka inryms i ett sociokulturellt perspektiv 

(Emanuelsson 2001, Säljö 2000, 2005). 
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8.4 Disciplinerad social responsivitet 

Det kommunikativa handlingsutrymmet upplevdes i både observationer och intervjuer 

som styrt och begränsat av mer eller mindre omedvetna ramar. Klassrummen tolkas vara 

uppbyggda av mönster, vilka eleverna lär sig följa. Vem som i ett klassrum får säga och 

göra vad, regleras av både lärare, regler och normer samt den gemensamma utformningen 

av det intersubjektiva klassrummet (Anward 1983, Hundeide 2003). Betraktat genom 

Asplunds (1987) teori om människan som socialt responsiv kan beskrivningen ovan tolka 

klassrummet, som en miljö för disciplinerad social responsivitet. Asplund beskriver hur 

människan genom sin uppväxt lär sig behärska de rutiner och ritualer, vilka råder inom 

olika områden och praktiker. En av lärarna talar om detta i intervjun, där hon framhåller 

att elevers kommunikativa kompetens är avhängigt av vilka vanor de har med sig 

hemifrån. Hon lyfter fram hur kommunikation i olika situerade sammanhang avgör hur 

individer handlar i vardagliga situationer. Att kunna kommunicera och delta i sociala 

praktiker, är att lära sig koder och hålla sig innanför ramarna. Asplund talar om detta som 

vardagens ritualisering. Det finns, menar han, alltid ett rätt och således också ett fel sätt 

att uppträda. I de studerade klassrumspraktikerna lär sig eleverna på vilket sätt de 

förväntas och uppmuntras delta och agera, vilket formar det intersubjektiva rummet.  

 

I kontrast till den disciplinerade sociala responsiviteten innebär fri social responsivitet, att 

det i mötet mellan människor finns en oförutsägbarhet (Asplund 1987). Ett klassrums 

fråga-svara-sekvenser kan, i fall rörande fri social responsivitet, utmynna i vad som helst 

och leda vart som helst. Lärares och elevers responser på varandra förblir ostyrda och 

oförutsägbara ända tills de uttalas. Tendensen, vilken både iakttas och beskrivs av lärarna 

i studien, är dock istället vikten av att genom kommunikation kunna leda eleverna dit 

läraren önskar. Lärarnas sätt att bemöta och hantera elevernas svar och utsagor visar 

således på inskränkningar i den sociala responsivitetens oförutsägbarhet.  

 

Både klassrumsobservationer och intervjuer visar dock på, att alla elever inte tar fasta på 

och förhåller sig till systemets inbyggda ramar. Speciellt i det ena observerade 

klassrummet är det många elever som avbryter både lärare och kamrater för att 

kommentera sådant de inte blivit tillfrågade om. Deras sociala responsivitet är inte 

ritualiserad till att ta hänsyn till gemensamma normer. Inställningen till dessa elevers 

frihet bemöts med dubbelhet av lärarna. Å ena sidan framkommer inställningen att 

eleverna behöver få uttrycka sig. Detta kan jämföras med Asplunds (1987) teori om att 
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alla människor har ett grundläggande behov att respondera. Å andra sidan ses dessa 

elever som pratiga och störande för den ordning, vilken enligt lärarna bör råda.  

8.5 Några reflektioner 

Den dubbelhet som nämns ovan kan betraktas som ett pedagogiskt dilemma. Trots 

övertygelsen om, att kommunikation är en viktig grund i lärandemiljöer, vilket framgår i 

studien, verkar verksamheten och verkligheten inte vara så enkel att behandla. Lärarnas 

inställning är att elever ska ta för sig, vara kommunikativt aktiva och samtala. Samtidigt 

anses dessa elever prata för mycket, ta för stort utrymme och behöva ge plats åt andra. I 

lärarnas utsagor framstår elever, som kommer till tals, både uppfylla ett ideal och vara för 

pratiga. Lärarnas problematisering av en idealisk kommunikativ elev, förefaller indikera 

något som inte existerar. Den kommunikation som hyllas av lärarna, verkar samtidigt 

vara en pedagogisk fallgrop. Den didaktiska frågeställningen om hur givande lärande 

samtal kan skapas, avtecknar sig i de studerade kontexterna och ger uttryck för en strävan 

efter något som ligger strax bortom räckhåll. Hur kan en struktur se ut, som möter 

balansgången mellan lärares behov av att styra klassrummets skeenden och lärande och 

samtidigt ge eleverna frihet och möjlighet att påverka? Hur kan kommunikation i 

klassrummet utformas för att integrera alla klassrummets aktörer? Och till sist, som 

uppsatstiteln ”Sch, alla måste få komma till tals” indikerar, hur ska elever förhålla sig till 

de möjligheter och restriktioner som kommunikativa klassrum innefattar? 

8.6 Förslag till vidare forskning 

Utifrån den problematik kring klassrumskommunikation som ovan framkommer, anser vi 

det intressant att i vidare forskning fokusera på hur pedagoger kan skapa och skapar rum 

för lärande samtal. Hur anser lärare att kommunikationen i klassrummet bör se ut? En 

ytterligare intressant aspekt att fokusera är kommunikativa handlingar såsom talutrymme 

och talstruktur betraktat ur elevers synvinkel. Vad anser elever om kommunikation i 

klassrumsmiljö? Hur anser de att den bör se ut? 

 

På grund av studiens begränsade omfattning gjordes valet, att inte uppmärksamma och 

tolka empirin utifrån kön-, etnicitet- och klassperspektiv. Dessa aspekter anser vi därför 

intressanta att belysa i vidare studier. Hur samverkar aspekter som kön-, etnicitet och 

klass i klassrumsmiljö? Vilka kommunikativa förutsättningar skapar till exempel elevers 

socioekonomiska bakgrund? Har kön betydelse för kommunikationen i klassrummet, 

relaterat till elever och lärare? Ser talstruktur och talutrymme annorlunda ut i ett klassrum 
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med andra förutsättningar än i vår studie? Slutligen hade det varit intressant att undersöka 

specifika situerade lärsammanhang och vilken talstruktur som där framträder. 
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BILAGA 1  
 

Observationsschema 

Talutrymme 

 Jämnt/ojämnt fördelat mellan lärare och elever 

 Jämnt/ojämnt fördelat mellan elever 

 

Talstruktur 

- Frågor  

- Svar 

- Uppföljning 

  

Eleverna 

- Respondenter 

- Aktörer 

 

Kommunikativa möjligheter 

 - lyssna 

 - tala 

 - tala utan att begära ordet 

 - fördela ordet 
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BILAGA 2 

 

Intervjuguide 

Inledning 

- Hur ser du på kommunikation och lärande relaterat till varandra? 

 

Talutrymme 

- Hur är talutrymmet fördelat mellan dig och eleverna? Mellan eleverna? 

- Har någon individ/grupp större utrymme än någon annan?  

 

Talstrukturer 

- Ser du några mönster i kommunikationen mellan dig och eleverna? 

 

Faktorer som påverkar klassrumsinteraktionen 

- Ser du några faktorer som påverkar talmönstret i klassrummet? 

 

Avslutning 

 


