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ABSTRAKT  
 
Syftet med mitt examensarbete är att studera kommunikationen mellan lärare och elev. 
Det som är spännande är att se om kommunikationen mellan dessa fungerar. Detta kan 
ses med hjälp av den analysmodell som Wickman (2002) skapat. Han använde även 
denna modell för att studera kommunikationen. Studien kommer fokusera på lärarens 
kommunikation med eleven i ämnen som historia och matematik.  
 
För att kunna undersöka mitt syfte har jag som ovan nämnts tagit hjälp av Wickmans 
(2002) analysmodell. Det är den modell som kommer att finnas genom hela arbetet. För 
att bäst komma fram till goda resultat har metoder som observationer och intervjuer 
använts. I observationerna användes en filmkamera, som även används under 
intervjuerna. Det som varit med i på observationerna är två lärare och deras elever som 
går i fjärde respektive femte klass.  
 
Resultatet visar tydligt på att lärares och elevers kommunikation är viktig i klassrummet. 
Men i klassrummet uppstår dessa mellanrum som Wickman (2002) talar om, dessa 
mellanrum uppstår då en elev inte förstått en uppgift och behöver lärarens hjälp för att 
lösa det. Ibland, genom deras samspel, kommer de överrens och mellanrummet är fyllt. 
Det kan också bli tvärtom, att mellanrummet dröjer kvar, vilket menas att samspelet 
mellan de båda tar längre tid eftersom läraren och eleven inte är överrens om hur 
uppgiften ska lösas. Arbetet tar även upp olika exempel på hur kommunikationen 
fungerar i klassrummet hos de båda lärarna i historia och matematik.
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1 INTRODUKTION  
 
Tankarna om examensarbetet har funnits där under en lång period och jag har varit inne 
på samma tanke nästan hela tiden, nämligen kommunikation. Samtalet har intresserat 
mig, kommunikationen mellan människor, hur vi talar med varandra. Funderingen har 
vuxit fram eftersom jag av egna erfarenheter i klassrummet vet att jag kan tala för fort 
och då inte blir riktigt förstådd. Dessutom blev mina funderingar starkare då jag på 
nyheterna hörde om kommunikationen och hur viktig den är, och då kanske framförallt i 
läraryrket.  
 
Min nyfikenhet på kommunikation innebar att jag valde att mitt examensarbete skulle 
handla om kommunikationen i klassrummet och vad som sker i samtalet mellan lärare 
och elev. Fokus hamnade på läraren, eftersom jag ville se om lärarens förklaringar till 
eleverna var bra eller mindre bra. Detta har undersökts med hjälp av Wickman (2002) 
analysmodell, som genomsyrar hela arbetet. Wickman har utformat denna modell och 
utnyttjade den för att undersöka hur kommunikationen fungerade inom 
naturvetenskapsundervisningen. Det är därför intressant att se att modellen även kan 
användas i ämnen som matematik och historia och i lägre åldrar än vad Wickman 
studerade. 
 
Genom många olika VFU-områden har jag fått chansen att kommunicera med eleverna i 
klassrummet allt mer eftersom man har fått chans att testa på mer, vilket också har lett 
till att jag insett hur viktigt det är att kunna göra sig förstådd.  
 
Jag valde att studera kommunikationen i ämnena matematik och historia. Matematik 
valdes eftersom det ofta anses vara ett svårt ämne. Just i matematik förkommer 
kommunikationen mellan enskilda elever och läraren vilket skulle göra det lättare att se 
hur kommunikationen fungerar i ämnet. Historia valdes dels på grund av att ämnet i 
karaktär skiljer sig från matematiken, och dels på grund av mitt intresse för historia. 
Båda ämnena skiljer sig i karaktär jämfört med dem Wickman (2002) studerat och därför 
kändes det spännande att få testa analysmodellen på två nya ämnen.   
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2 BAKGRUND 
 
De huvudsakliga delarna i bakgrunden som kommer att diskuteras är kommunikationen, 
lärandet, lärarens roll i klassrummet, samt den analysmodell som ligger till grund för 
hela arbetet. Även Lpo 94 kommer att diskuteras sist i bakgrundskapitlet.  

2.1 Kommunikation 
 
I detta avsnitt kommer några begrepp som är av central betydelsen för studien att tas 
upp, t.ex. vad kommunikation är, verbal kommunikation, kommunikation och socialt 
samspel, klassrumskommunikation samt fler internationella studier.  

2.1.1 Begreppet kommunikation 
 

Den viktigaste determinanten för de vanor vi tillägnar oss är kommunikation med 
andra människor. Vi påverkas av andras reaktioner, vi påverkar andra, och meningen 
med vårt beteende bestäms socialt (Hartman, Roth och Rönnström, 2003, s 46). 

 
Dewey anser att kommunikationen är viktig för människan och att man kan kalla det för 
”samhällets livsnerv” (Hartman, Roth och Rönnström, 2003, s 43). Med kommunikation 
menas att det är ett samspel mellan olika människor (Nilsson och Waldemarson, 2007). 
Även Vygotskij ansåg att kommunikationen är viktig eftersom utan den skulle ingen 
utveckling ske (Vygotskij, 2001). Nilsson och Waldemarson (2007) menar även att 
kommunikation är något man inte stänger av. Den finns där utan avbrott eftersom vår 
kropp sänder iväg signaler som man inte kan avlägsna. 
 

Det innebär att vi både meddelar oss och delar med oss av något – innebörder, 
upplevelser, känslor, handlingar och värderingar (Nilsson och Waldemarson, 2007, s 
11).   
 
Vi står alla framför en rad kommunikationsuppgifter varenda dag, både i arbete och 
fritid. Vi ger besked, förmedlar upplysningar, förklarar/tillrättalägger/instruerar/ 
undervisar… (Bolstad, 1998, s 22).  

 
Nilsson och Waldemarson (2007) anser att kommunikation behövs överallt. I vårt 
samhälle händer det dagligen att man kommer i kontakt med andra människor.  

2.1.2 Verbal kommunikation 
 
Dewey talar mycket om själva kommunikationen och det är en central del av hans 
filosofi (Hartman m.fl., 2003). Dewey ansåg att individen har rätt att öppet få uttrycka 
sin åsikt, att vara annorlunda som människa att man också hade rätt att påverka andra till 
olika beslut. I grunden ligger demokratin som en viktig ståndpunkt för Dewey (a.a.).  
 
Språket vi använder i samhället är något som hela tiden kan ändras och förbättras – man 
kan utveckla sin egen kommunikation (Håkansson, 1995). Det talade språket (det 
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verbala språket) innebär, precis som det låter, att man använder sig utav språket genom 
att man exempelvis kan förtydliga vad man vill ha sagt (a.a.). Håkansson menar att man 
kan tala om vad som hände idag och vad som kommer att hända imorgon. Hon finner 
även att den verbala kommunikationen kan vara svår att förstå, och det kan bli svårt att 
se vad kommunikationen kan resultera i, men Nilsson och Waldemarson (2007) menar 
att även om den kan vara svårförstålig är den oerhört viktig i alla sammanhang.  
 
I skolans värld är den verbala kommunikationen viktig (Strömquist, 1992). Man 
behöver, inte bara i skolan utan även på arbetsplatser och liknande, kunna stå framför en 
grupp och samtala om vad man vill ha sagt (Bolstad, 1998). 

2.1.3 Kommunikation och socialt samspel 
 
Vygotskij anser att språket är en viktig del utav individens tankegång (Jerlang och 
Egeberg, 1999). Han menar då att man genom det sociala livet utvecklar olika delar hos 
sig själv. Man kan på ett individuellt sätt lösa olika typer av problemfrågor (a.a.). 
Svensson (1998) kallar Vygotskijs teorier ”social interaktionism” (a.a., s 29). Med det 
menas att utveckling är sammansvetsad tillsammans med det sociala och att barn föds 
till sociala individer, man lever i ett socialt samhälle och kan därför som barn anpassa 
sig till omgivningen och själv bli en social person (a.a.). Dewey menade på ett liknande 
sätt som Vygotskij att sociala kontakter leder till erfarenheter vilket sedan leder till en 
utveckling hos individen (Hartman m.fl., 2003). 
 
Svensson (1998) anser, som många andra författare (Nilsson och Waldemarson, 2007, 
Hartman m.fl., 2003) att språket är viktigt för utvecklingen. Språket vi använder behövs 
också för vårt tankeinnehåll (Svensson, 1998). Genom språket och av egna erfarenheter 
anser Svensson vidare att vi gör det lättare att förstå olika ting i vår omgivning om man 
kan relatera till dem. Det kan t ex. hjälpa oss att lösa olika problem som uppstår. Med 
detta menar även Svensson att kommunikationen har ett socialt samspel, allt hänger 
samman (a.a.). Svensson menar då att när man använder sin talförmåga måste man även 
ha en lyssnare, för detta knyter an till samspelet. De två hör ihop på det sättet eftersom 
det inte blir någon kommunikation om dessa inte kan arbeta tillsammans. 
Kommunikation är något socialt menar även Bolstad (1998), ett sätt att ge information 
till andra, och ta emot informationen man får, ett givande och tagande. Jerlang och 
Egeberg, (1999) tolkar Vygotskij på det sättet att språkandet är en social del och att 
kommunikationen med andra människor är nödvändig. Att tala med sig själv, 
problematisera med sig själv är också socialt, när man fundera i sin tankegång, inte bara 
genom att samtala.  
 

2.1.4 Synen på kommunikationens betydelse genom åren 
 
Kunskapen om kommunikationens historia har expanderat allt mer, blivit större och 
viktigare idag än vad det varit förr i tiden (Burke, 1995). Burke refererar även till att 
samhället har blivit mer kunnigt om hur man kan använda språket. Burke fortsätter med 
att påpeka att forskningen i språkets historia blivit ett allt större fenomen, och han anser 
att man också har ett behov av detta eftersom språket är något alla använder sig av mer i 
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vardagslivet och i olika sociala situationer. Han resonerar återigen kring att språket är ett 
socialt ämne och att det blev mer intressant på 1700-talet då språket blev mer av en 
huvudfråga. Under den tidsepoken kom det ut en bok som just handlade om tal. Boken 
berörde frågorna som ”vem, till vem, varför, hur och när” (a.a., s 11). 

2.1.5 Klassrumskommunikation 
 
Adams, Lenz, Laraux, Graner och Pouliot (2002) har genomfört en studie om 
klassrummets kommunikation och menar att de kunnat se tydliga spår av brister i 
kommunikationen. Lärarna och eleverna som deltog i studien ansåg att det var viktigt att 
förbättra kommunikationen eftersom mycket var otydligt i lärarnas kommunikation med 
eleverna (a.a.). De menar att om man inte är noga med sina svar gentemot eleverna så 
kan det påverka eleverna negativt (a.a.). Adams, m.fl. ger exempel på om en elev frågar 
något som han/hon vill veta så säger ofta läraren att de ska ta reda på den informationen 
till senare, men det blir istället aldrig av. Denna kommunikation påverkar lärares och 
elevers relation till varandra i klassrummet (a.a.).  
 

…many teachers communicated poorly with or did not know how to effectively 
communicate with students, did not use information that they had gained in 
communication effort, and did not respond to student comments in proactive ways. 
Teachers requested more communication models and varied formats to use to 
communicate with students (Adams, m.fl, 2002, s 12).  

 
Walsh (2006) skriver om en studie som handlar om att lärare ska kunna hitta olika 
möjligheter att lära sig att kommunicera i olika situationer i klassrummet. Studien bestod 
av tre delar, där en del berörde relationen mellan kommunikation och pedagogik. En 
andra del handlade om att man ville analysera hur man som lärare använder sitt språk. 
Lärarna fick analysera sina egna lektioner och dessutom ge varandra respons. Senare 
skulle lärarna se om de lärt sig något av hur de språkar. Walsh anser att man bör hjälpa 
lärare att förstå hur viktigt kommunikationen är för lärandet. Metoderna som användes i 
studien skulle alltså enligt Walsh få lärare att bli mer medvetna om sin kommunikation 
och hur man använder språket i klassrummet. Han anser att man behöver träna upp sin 
språkliga förmåga och lära sig mer om den. Han anser likaså att man som pedagog borde 
acceptera att vi lärare måste ta en närmare titt på problemet med kommunikationen för 
att få en bättre förståelse av svårigheterna och genom detta försöka förstå och lära oss 
utav det. 
 
Dysthe (1996) har studerat elever i ämnet historia och anser att man måste få 
information om olika historiska personer för att få kunskap om dem. Kunskapen 
kommer först och främst ifrån kommunikationen. En annan sak som också ses som en 
angelägen del vid bildandet av kunskap är att först få eleverna att lära känna sin 
omgivning och sitt sociala samspel för att sedan kunna börja med lärandeprocessen. 
Dysthe anser även att lärande är en lång process eftersom man ska få information i 
ämnet, man ska kunna tolka ämnet och man ska kunna koppla ihop det så att man kan få 
en förståelse kring ämnet. 
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2.2 Vad är lärande? 
 
Dewey (Hartman m.fl., 2003) var en stark profil inom skolan eftersom han själv var 
lärare. Dewey tyckte inte om det traditionella klassrummet, eftersom han menade att 
kunskapen inte endast finns i vårt huvud utan att kunskapen kommer från det vi ser och 
det vi gör (a.a.). Han talade även om att den sociala delen, att den var viktig, och menade 
att man skulle anpassa sig till andra och själv ta tag i de sociala situationerna (a.a.). 
Dewey ansåg likaså att man lär sig av sina erfarenheter och genom dem får ny kunskap 
och dessutom att när erfarenheterna blir belysta kommer kunskaper mer till sin rätt 
(a.a.). Lärande är enligt Säljö (2000) är något som hela tiden sker, och lärande tydliggörs 
hos eleven om man kan lyfta fram dess erfarenheter. Med det menar Säljö (2000) att 
man kan använda sig av sina erfarenheter i framtiden. Man kan använda sig av den 
kunskap man lärt sig genom att koppla den till sina erfarenheter och sedan dra nytta av 
dem i det demokratiska samhället. Säljö anser att erfarenheter gör att vi på ett sätt 
närmar oss kunskap, vilket också leder till lärande eftersom erfarenheter kan knytas an 
till kommunikationen i vårt samspel med andra. Säljö antyder att vi får olika relationer 
till omvärlden som sedan i sin tur leder till kommunikationen med andra. Om vi har 
bristande erfarenheter i olika ämnen kan vi med hjälp av andra, elever eller lärare, ta del 
av deras kunskap som kan vara en hjälp på väg mot målet (a.a.) 

2.2.1 Språket, ett redskap för lärande 
 
Vygotskij (2001) anser att individer behöver vara medvetna om sin kommunikation med 
andra och att man behöver förstå sitt tänkesätt i olika situationer, eftersom man behöver 
förstå vad man vill säga till någon annan och få fram innebörden av det. Han menar att 
vi har olika redskap, exempelvis språk och artefakter, för att kunna förstå oss på 
omvärlden. Med det menar Vygotskij att redskapen är till för att ”utveckla, forma och 
bygga upp medvetandet” (Vygotskij, 2001, s 8). Språket i klassrummet är en väsentlig 
del av undervisningen och även en del av den kunskap som man som lärare vill delge 
eleverna (Dysthe, 1996).  Vygotskij hade undervisningen i fokus – han talade om att 
man utvecklas genom den kommunikativa förmågan tillsammans med andra i ett socialt 
samspel (Jerlang och Egeberg, 1999). Vygotskij (2001) menar att tänkandet och språket 
hör ihop och att när dessa två samspelar sker en utveckling hos barn. 
 
Aukrust (2003) anser att språket är ett viktigt verktyg i skolans värld och används hela 
tiden. Hon talar om det ”lärarstyrda klassamtalet” (a.a., s 168), som betyder att läraren 
styr samtalet i klassrummet. Det kan vara samtal mellan eleverna, samtal mellan lärare 
och elev osv., men hon anser att det vanligaste samtalet som man finner i klassrummet är 
det samtal som läraren styr. Aukrust menar att det finns samtalstyper som IRE eller IRF 
(en del forskare väljer att benämna det som IRF, andra som IRE). Med IRE eller IRF 
menas att läraren i det hela styr kommunikationen i klassrummet.  
 
I citatet nedan beskriver Aukrust (2003) kommunikationen i klassrummet, Läraren 
ställer en fråga till klassen (initiering), eleven svarar, (respons) och när läraren fått ett 
svar av eleven svarar läraren tillbaka om svaret var rätt eller fel (evaluering), eller 
kanske ger en kommentar (feedback). Aukrust (2003) beskriver begreppen såhär:   
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I sin mest karakteristiska form består samtalsstrukturen av tre rörelser: Initiering (I), 
vanligen en form av en lärarfråga som ofta gäller känd information, respons (R) i 
form av elevens svar samt uppföljning av evaluering (E) genom att läraren utvecklar 
eller kommenterar elevens respons… (F) som eventuellt har konsekvenser för 
elevens lärande (Aukrust, 2003).   

 
IRF/IRE är ett sätt där läraren ger en kommentar åt vad eleverna svarar eller säger 
(Aukrust, 2003). Läraren är i dessa samtal som sagt den som styr och den som talar om 
när eleverna får svara eller säga något, det är läraren som bjuder in de andra till att 
samtala (a.a.). Aukrust skriver även om hur läraren ställer frågor som han/hon redan kan 
svaren på. Aukrust menar att läraren bara vill bli uppmärksammad av eleverna och 
kunna kontrollera situationen i klassrummet (a.a.). 

2.3 Lärarens roll i klassrummet 
 
Pedagogiken inom Deweys ramar var dels att ge utrymme åt eleven, att utan störmoment 
själv få utvecklas (Dewey, 2004). Han ansåg att man skulle försöka få skolan att ta upp 
olika samhällsproblem eftersom han tyckte att skolan borde komma närmare samhället.  
 

Skolan är samhällets styrinstrument både när det gäller elevernas egen utveckling 
och samhällets framtid (Dewey, 2004, s 19).  

 
Dewey anser att samspelet mellan praktik och teori är viktigt, men i dagens samhälle så 
finns en uppdelning och detta måste ändras (Dewey, 2004). Han anser också att man 
som individ använder sig av de värderingar som genomsyrar samhället. Med detta menar 
han att man utvecklas av att förstå samhället, observera samhällets olika genrer och 
genom förståelsen för detta växer det kunskap. Dewey anser att läraren då behöver 
finnas där som stöd och hjälpa eleverna på vägen. Den kunskap man får i livet är viktig, 
anser Dewey, eftersom det kan hjälpa människor att påverka det samhälle vi lever i.  
  
Som lärare ställs man inför en del val, som exempelvis vad man ska välja för material 
inför den lektion som ska hållas. Läraren borde kunna delge eleverna den kunskap de 
behöver. För att kunna ge denna kunskap bör man som lärare inse att det är ett stort 
ansvar (Dysthe, 1996). 
 
Informationen ska komma ut till alla elever. Därför är det sociala samspelet viktigt 
eftersom att informationen inte ges till endast en elev. Som lärare ger man oftast inte ut 
information endast till en elev (Dysthe, 1996). Lärarens roll i sammanhanget bör vara att 
veta hur barnen ligger till, alltså hur eleverna står vid de olika målen inom vissa 
områden. På det sättet kan man då försöka få lektionerna mer individanpassade 
(Svensson, 1998).   
 
Lärarens uppgift i klassrummet är likaså att tillsammans med eleven finnas där vid 
behov av hjälp och kunna stötta vid olika hinder som man finner på vägen. Läraren ska 
se till att man klarar av de hinder som uppstår och här är det tydligt att samspelet bör 
fungera (Svensson, 1998).  
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Läraren har olika roller i klassrummet och vilka roller man intar beror mycket på vilken 
syn man har på eleverna (Dysthe, 1996). Läraren ska kunna väcka elevernas intresse för 
ämnet och försöka delge den kunskap som anses behövas. Läraren bör också finnas där 
och stötta eleverna. Lärare anser att det är bra med krav och med krav menar Dysthe de 
krav som finns i skolans värld, målen. När nu dessa krav finns så kan extra hjälp 
behövas och läraren ska finnas där. Stödet kan vara att finnas där vid behov eller också 
att på ett kommunikativt sätt förklara vad som bör göras. Man kan även få hjälp av 
eleverna, elever hjälper elever, och återigen speglas det sociala samspelet. (a.a.)  
 
Wickman (2002) talar även om lärarens roll och menar att den är viktig eftersom 
hon/han ska finnas där som stöd för eleven. Wickman anser att lärare kan förväntas att 
kommunicera med eleverna i olika situationer. Hans studie visar att även lärare bör vara 
mottaglig inför elevers frågor och hantera dem väl, likaså att ha en förståelse för vad 
eleverna gör, eller för vad de vill ha sagt. Om det fungerar får man en bra 
kommunikation med varandra. (a.a.) 

2.4 Analysmodell 
 
Nedan beskrivs den analysmodellen som används i detta arbete. Den har utvecklats av 
Wickman (2002) och tidigare använts av honom vid undersökning av kommunikationen 
i naturvetenskapliga ämnen. Jag vill därför se om den modell som han använt sig av kan 
utnyttjas för att undersöka kommunikationen inom andra skolämnen.    
 
Det analysbegrepp som används i Wickmans (2002) metod är mellanrum – med 
mellanrum menas att eleven har uppmärksammat ett problem. Då frågar oftast eleven 
om lärarens hjälp, och tillsammans kan de fylla det mellanrum som uppstått.  
 
Med mellanrum, vilket även kan uttryckas som att mellanrum dröjer kvar, menas att två 
som samtalar inte är riktigt överrens. Man förstår inte varandra, men man kan då försöka 
fylla mellanrummet med hjälp av samspel och då komma fram till en slutsats. När man 
är överrens om slutsatsen blir mellanrummet fyllt (Wickman, 2002). I andra fall kan 
mellanrummet bli kvar, trots att man försökt att fylla dem. Wickman menar att man kan 
studera dessa mellanrum för att kunna se vad eleverna lär sig under lektionerna och för 
att kunna se om lärare och elever förstår varandra i sammanhanget (a.a.).  
 
En kort förklaring av hur metoden fungerar är som följer: En elev arbetar med en 
uppgift, men uppmärksammar ett problem och behöver hjälp (mellanrum uppstår). 
Läraren kommer till elevens plats för att hjälpa honom/henne. Båda två samspelar för att 
försöka förstå problemet. När båda kommer till en slutsats är de överrens om hur 
problemet ska lösas, vilket innebär att mellanrummet fylls med hjälp av samspelet och 
kommunikationen (Wickman, 2002). 
 
En annan situation kan vara följande: En elev behöver hjälp (mellanrum uppstår), 
läraren kommer för att hjälpa eleven. De försöker samspela och komma till ett svar på 
problemet, men det är inte överrens om hur man ska gå tillväga, vilket medför att 
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mellanrummet dröjer kvar. När mellanrummet dröjer kvar kan både läraren och eleven 
försöka på nytt för att få problemet löst. Om det blir löst fylls mellanrummet (Wickman, 
2002).   
 
I citatet nedan menar Wickman (2002) att mötet med andra människor är viktigt och att 
vi lär tillsammans med andra.  
 

Det blir en studie där språkets innebörder hela tiden ändras. När vi fyller mellanrum 
med relationer ändras innebörden i det som står fast… Vi lär oss ständigt i mötet med 
mellan människor och med världen (Wickman, 2002, s 105). 

2.5 Lpo 94 
 
Lpo 94 menar att skolan som helhet skall vara demokratisk (Lärarförbundet, 2004). En 
del som lärarna har ansvar för är att kunna ge barnen den kunskap som krävs för att de 
ska komma in i det demokratiska samhället. Skolan har ansvar för att eleverna inhämtar 
kunskap och lärarna ska främja en utveckling hos eleverna. Läroplanerna nämner att 
skolverket vill att lärare ska kunna se till att kommunikationen gynnas och språket ska 
finnas i utvecklingen. Lärarna ska likaså finnas där som stöd hos eleverna då de på olika 
sätt ska lösa problem (a.a.) 
 
”Fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet” (Lärarförbundet, 2004, s 12) är något som 
ligger i grunden för kunskap. Dessa bör samspela för att kunskap ska kunna finnas och 
ligger i grunden för kunskapsinlärning. Läraren ska kunna förmedla kunskap på ett 
mångfaldigt sätt, genom olika arbetssätt förmedlas den bäst (a.a.) 
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3 SYFTE 
  
Syftet med examensarbetet är att undersöka lärares och elevers kommunikation, dvs. 
studera vad som händer mellan de båda parterna i kommunikationen/samtalet. Genom 
den analysmodell som använts har jag kunnat studera klassrumskommunikationen och 
sett hur kommunikationen fungerar. Jag har med andra ord sökt efter svar på frågorna 
jag haft med mig som finns här nedan:  

 
• Hur ser kommunikationen ut mellan lärare och elev? 
• På vilket sätt främjas/hämmas lärandet i kommunikationen? 
• I vilka sammanhang kan mellanrum uppmärksammas?  
• I vilka sammanhang förekommer det att mellanrum fylls? 
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4 METOD 

4.1 Val av undersökningsmetod 
 
Tanken med undersökningen var att observera lärarens kommunikation med eleven och 
vad som händer dem emellan. Som metod användes dokumentation genom 
videofilmning, följt av intervjuer av lärarna. Avsikten med intervjuerna var att få 
information om lärarnas syfte med lektionerna. Det intressanta med själva intervjun är 
syftet och att ta reda på varför lärarna valt som de gjort i ämnet.  

4.1.1 Intervju som metod 
 
Intervjun är en del av undersökningsmetoden. Enligt Patel och Davidson, (2003) är det 
viktigt att man som intervjuare lyssnar och är intresserad av dem man ska intervjua. 
Intervjuerna som gjordes i min undersökning är även normaliserade, vilket innebär att 
samma frågor ställdes till samtliga respondenter (a.a.). 
 
Kullberg (2004) menar att under en intervju är det endast den som ska göra intervjun och 
personen som ska bli intervjuad som ska befinna sig i rummet. Det viktiga i samtalet är 
att intervjuaren inte trycker ned den som blir intervjuad eftersom vissa tankar kan leda 
till känsliga ämnen. Genom att samtala om vad som hänt innan (observationen) och vad 
intervjuaren vill få ut av intervjun skapas en trygghet som gör hela intervjun mycket 
lättare och bekvämare för båda parter. (a.a.) 
 
Kvale (1997) talar om att man som intervjuare ska kunna tolka och förstå samtalet som 
försiggår. Tryggheten anses även som viktig för man som intervjuare skall få ut så 
mycket av intervjun som möjligt, och trots att intervjun kan vara kort bör man försöka 
skapa en trygg situation. Med tryggheten menar jag den mellan mig och lärarna, att de 
kände sig trygga med mig och med den intervju som gjordes. För att kunna skapa 
trygghet bör intervjuaren vara väl förberedd. Genom att planera intervjun väl får man ut 
mest ut av den. Att skaffa sig information och kunskap om ämnet som intervjun handlar 
om är en central del, man bör kunna det man vill diskutera med dem som intervjuas. När 
man som intervjuare är klar med sin intervju kan man höra om personen i fråga har 
något mer som de vill få sagt eller om de har några frågor kring intervjun. (a.a.)  

4.1.2 Observation som metod 
 
Patel och Davidson (2003) påpekar att om man ska genomföra en observation bör den 
vara väl planerad på så vis att man vet hur man ska agera i de olika situationerna som 
kan uppstå.  
 

”Med observationsmetoden kan vi studera beteenden och skeenden i ett naturligt 
sammanhang i samma stund som de inträffar” (Patel och Davidson, 2003, s 88).   
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Samspelet mellan observatören och läraren är viktigt. Med det menas att observationer 
kräver ett samarbete med andra individer för att man ska kunna använda denna metod 
(a.a.).  
 
Kullberg (2004) anser att innan man gör en observation är det bra med träning, att man 
testar sig fram vad som fungerar bäst. Man bör även vara flexibel i det man gör eftersom 
det är många tankar som ska kunna kontrolleras. (a.a.)   
 
Patel och Davidson (2003) räknar upp nedanstående punkter som är bra att tänka på eller 
ha med sig ut på observationsplatsen. ”Strukturerade och ostrukturerade observationer” 
(a.a., s, 89) är något författarna tar upp eftersom de har en betydelse för de nedanstående 
frågeställningarna. Med strukturerad observation menas att observationen är väl 
förberedd, vi vet vårt syfte med observationen och vi vet vad vi vill få fram genom 
observationen. Följaktligen blir det på så vis lättare att svara på de frågor som finns 
nedan. Vid en ostrukturerad observation letar man efter den information som man vill få 
fram, man ser i helhet på allt och försöka hitta de mönster man är ute efter. Författarna 
anser att detta är svårt, för det är svårt att se allt som händer runt omkring. (Patel och 
Davidson, 2003)  
 
Nedanstående frågor är de man enligt Patel och Davidson (2003) bör fundera på innan 
man ska göra sin observation:  
 

• Vad ska vi observera? 
• Hur ska vi registrera observationerna? 
• Hur ska vi som observatör förhålla oss?  

 
I denna undersökning innebär att observationen att filma kommunikationen mellan 
lärare och elev i klassrummet. Vid observationen samlas data in, som man senare 
kommer att använda och analysera (Backman, 1998). När man observerar gör man det 
för att se hur det är i verkligheten, man vet vad som ska observeras eftersom man 
tidigare studerat vad man vill titta på (a.a.). Under filmobservationen är det viktigt att 
den som observerar ser på rätt företeelser, att samspelet bör fungera för att få ut det man 
vill – i detta fall samspelet mellan observatören, lärarna och eleverna (a.a.). Andersen 
och Schwencke (1998) anser att genom observationer får man en helhet på grund av att 
man är med i hela sammanhanget på ett helt annat sätt jämfört med andra metoder. 
”Öppen observation” (a.a., s 106), är en observation som sker efter en förhandling med 
dem som ska observeras, som lärarna, eleverna och föräldrarna. De vet om vad som 
kommer att hända och vilket syfte man som observatör har (a.a.).  
 
Andersen och Schwencke (1998) menar även att det är bra om man gör något mer än att 
bara observera, som att intervjua. De antyder att genom att göra både och får man ett 
tydligare perspektiv, som när man gör en intervju efter sin observation. Med detta menas 
att man då får möjlighet att se, i detta fall, om läraren syfte och tanke genomsyrat 
lektionen (a.a.). Författarna anser även att genom filmobservationer får man se mycket 
som man inte tänkt på under själva observationen, filmen fyller ut de frågeställningar 
man har under själva observationen, man kan även gå tillbaka och titta på samma 
sekvens fler gånger om man vill få sina frågeställningar mer tydliga (a.a.).  
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4.1.3 Analysmetod 
 
I bakgrunden diskuterades en analysmodell som Wickman (2002) tagit fram. Denna 
modell har blivit en metod i undersökningen och den har därför en central roll i arbetet. 
Med hjälp av modellen kunde jag se hur kommunikationen fungerar i klassrummet och 
därmed få svar på mina problemformuleringar. I beskrivningen av modellen talar 
Wickman om de mellanrum som kan uppmärksammas då en elev behöver hjälp. 
Mellanrummen kan antingen fyllas eller dröja kvar, beroende på om man är överens 
eller inte med det svar man fått fram (a.a.). Om man är överrens blir mellanrummet fyllt 
och man kan gå vidare. Om ett mellanrum dröjer kvar har läraren och eleven försökt att 
samspela för att nå till det rätta svaret, men om de fortsätter vara oense kan 
mellanrummet dröja tills de tillsammans hittar nya vägar då de är överrens om hur man 
kan lösa olika problem.  

4.2 Undersökningsgrupp 
 
Observationerna genomfördes då lärarna undervisade i matematik och historia i årskurs 
fyra respektive fem. Eleverna var då tio respektive elva år gamla. Lärarna och eleverna 
som deltar i undersökningen kommer från en skola i östra Sverige. Båda lärarna hade 
talat med varandra och gått med på att delta i min undersökning. Lärarna presenteras 
närmare nedan. 
 
Första klassen som observerades, årskurs fyra, bestod av klassläraren Johanna och 20 
elever, varav 2 av dessa inte hade fått ett godkännande att vara med på observationen. 
Läraren Johanna hade eleverna i ämnet matematik. 
 
Andra ämnet som årskurs fyra hade var historia med läraren Tomas. Tomas är den andra 
observerade klassens lärare, men hade denna dag lektion med klass fyra.   
 
Den andra klassen, årskurs fem, bestod av ca 20 elever och även här observerades dess 
klasslärare Tomas tillsammans med eleverna. Alla i klassen hade godkänt att delta i 
filmobservationen. Ämnet som observerades i denna klass var matematik. 
 
Det andra ämnet årskurs fem hade var historia med sin klasslärare Tomas.  

4.2.1 Presentation av lärarna 
 
Under observationerna och intervjuerna följdes två lärare. Låt oss kalla dem Johanna och 
Tomas. Båda är i 30-års ålder.  
 
Johanna: Lektionen jag filmade med henne var matematik. Hon brukar alltid ha en 
genomgång men eftersom många av eleverna höll på med olika saker, vissa jobbade i 
matematikboken, andra höll på med ett prov, så var det inte dags för genomgång på 
tavlan.  
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Tomas: Han hade historia med en fyra och även historia i en femma. Matematiken 
filmades likaså i femman som han haft historia med.  

4.3 Genomförande 
 
Det första steget som togs var att kontakta de lärare som skulle vara med i 
undersökningen. Jag bokade tid med lärarna och skickade ut information till elevernas 
föräldrar för att få ett godkännande om deras barn fick vara med på film eller inte. När 
klartecknet från skolan blev klart för att filma klasserna ställde jag mig bakom kameran 
och satte en ”trådlös mygga” på läraren. En ”trådlös mygga” (liten mikrofon) innebär att 
man slipper alla sladdar och man som observatör kan stå i ett hörn och inte följa efter 
läraren på samma sätt.  
 
Observationerna, två historielektioner och två matematiklektioner, genomfördes under 
samma dag. Eftersom mycket skulle filmas, och att det dessutom skulle finnas tid för 
intervjun (som även den filmades), tog allt ganska lång tid. Jag hade förberett med att 
skriva ned intervjufrågorna (se bilaga nr 2) och jag hade även anskaffat ett dokument för 
lärarna att signera. Detta gjordes för att det inte senare skulle uppstå problem, t.ex. att 
lärarna skulle ångra sig och inte ville att jag skulle använda innehållet av lektionerna i 
mitt arbete. Jag ville vara på säkra sidan och ha godkännandet nedskrivet. Papperet som 
lärarna signerade innehöll ett godkännande för att använda det material som samlats in 
på lärarna och eleverna. Även eleverna hade lämnat in ett godkännande som krävdes för 
att filmobservationen skulle kunna hållas.  
 
Varje lektion varade i 40 minuter och under båda tillfällena filmades som tidigare 
nämnts lärarens kommunikation med eleverna. Det som observerades var t.ex. eleven 
som behövde lärarens hjälp för att lösa ett problem. Vid dessa tillfällen blev det 
intressant att se hur kommunikationen fungerade mellan läraren och eleven. Efter varje 
lektionstillfälle genomfördes en kort intervju som bestod av frågor kring 
lektionsinnehållet och syftet med lektionen.  

4.4 Databearbetning 
 
Min observation hade spelats in på en videokamera och spelades senare över till en 
DVD-skiva, så att filmen kunde ses på en dator. Materialet omfattade kommunikationen 
i klassrummet med de båda lärarna Johanna och Tomas, samt de intervjuer jag hade gjort 
efter vardera lektionen. 
 
Genom att använda sig av film så tar det lång tid att föra över filmen till en skiva, så 
genom att sitta framför en dator och klippa in de delar som skulle vara med krävdes det 
mycket arbete.   
 
Jag såg på filmen några gånger och uppfattade klara mönster från hur kommunikationen 
såg ut i ett klassrumsperspektiv. När jag hittat det som jag ville få fram ur filmen 
transkriberades detta ned.  
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4.5 Metodkritik 
 
Vid olika metoder finner vi även nackdelar. Det finns nackdelar med både intervjuer och 
observationer. Observationer har som nackdel att man lätt kan missa det som man 
faktiskt vill få fram ur filmobservationen, att man missar viktiga handlingar, i detta fall 
kommunikationen i klassrummet (Andersen och Schwencke, 1998). Jag kände i det här 
fallet att jag faktiskt fick med det jag ville, och fick ut det mesta av det, men visst kan 
det vara så att vissa samtal var svårare att ta med eftersom jag inte kunde höra hela 
samtalet när mikrofonen var längre från eleven.  
 
En annan nackdel med en videoinspelning är att det tar mycket tid, det är ett stort projekt 
att försöka tolka all data (Andersen och Schwencke, 1998, Patel och Davidson, 2003). 
Med detta menas att filmen kan innehålla mycket information som är svår att ta tillvara 
(Andersen och Schwencke, 1998). Jag delar uppfattning med ovanstående författare 
eftersom allt material tog lång tid att arbeta med, och att vissa situationer var svårare att 
ta fram. Patel och Davidson, (2003) talar om tillförlitlighet. Studien var inte tänkt att få 
fram en tillförlitlighet, utan att se hur kommunikationen är i klassrummet, och 
kommunikationens funktion hos olika lärare vid olika tillfällen. Studien blev däremot 
tillförlitlig på grund av att arbetet transkriberades, och det var verkligheten som skrevs 
ned (a.a.). Validiteten i studien är god eftersom insamlingen av information är det som 
faktiskt har undersökts, verkligheten (a.a.). Validiteten kan likaså stärkas om man som 
utfört studien har god kunskap inom området, även om man kan se mönster och 
argumentera för det som setts (a.a.).  

4.5.1 Etiska frågeställningar 
 
Patel och Davidsson (2003) anser att det är viktigt med anonymitet och att de som ska 
intervjuas är villiga att göra intervjun. Det är också viktigt att man talar om vilket syfte 
man har och även att man berättar vad intervjun kommer att användas till (a.a.). Samma 
tankar framförs av Kvale (1997). Kvale anser även att det är bra att använda ett skriftligt 
avtal där det framgår att respondenterna godkänt att intervjuerna används till studien. 
När det gäller intervjun är det bra att tala om för personen i fråga att inga namn kommer 
att användas och att vissa delar är konfidentiellt (a.a.), såsom namn på lärare och elever. 
Intervjuaren bör också visa sitt engagemang och visa sitt intresse för de svar som 
kommer att framställas (a.a.).  
 
När det gäller observationer är det viktigt att försöka fånga det som man vill få fram men 
man får inte på något sätt göra verkligheten bättre eller sämre än vad det egentligen är 
när man sedan ska visa vad man fått fram (Andersen och Schwencke, 1998).  
När någon säger att man inte vill vara med på att bli filmad får dessa löften inte brytas, 
man måste respektera vad någon sagt, då inte på något vis försöka göra undantag 
(Andersen och Schwencke, 1998).  
 
När man är utanför klassens olika aktiviteter och håller sig på sin kant är man inte 
delaktig, vilket medför ett störmoment som kan påverka elevernas beteenden. Efterhand 
blir eleverna dock mer vana av att jag som observatör finns där och kan på så sätt gå 
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tillbaka till sitt naturliga beteende, och observatören utgör inte längre ett störmoment 
(Patel och Davidson, 2003). När beteende blir annorlunda anser Patel och Davidson att 
det kan vara bra att vänta en stund med att börja observera eftersom det handlar om att 
eleverna och läraren ska bli vana vid att det finns någon utomstående vid sidan om.  
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5 RESULTAT 
 
Resultatet visar olika mönster och teman jag sett med hjälp av analysmodellen 
(Wickman, 2002). Jag har valt att blanda kommunikationen i matematik och historia 
eftersom att de hade vissa likheter. Teman som kunnat följas under observationerna och 
intervjuerna är hur de olika mellanrummen först uppmärksammas och sedan fylls, hur de 
dröjer kvar, vad det finns för olika oskrivna regler i ett klassrum, hur man kan använda 
händerna som ett verktyg för att lättare förstå exempelvis ett matematiktal. Även 
kommer resultatet att beröra IRF/IRE och att eleverna behöver bekräftelse i 
klassrummet.  

5.1 Kommunikation i historia och matematik 
 
Den analysmodell som Wickman (2002) utvecklat, har även jag nu använt mig av vid 
observationerna för att se de mellanrum som uppstår i klassrummet. Här har läraren 
följts och jag har försökt se hur kommunikationen fungerat mellan en lärare och elev.  

5.1.1 Lärarnas syfte med lektionerna 
 
Johanna: Johanna hade som ovan nämnts en lektion, i matematik. Syftet med lektionen 
var att eleverna skulle arbeta vidare i böckerna.  
 
Tomas: Läraren Tomas hade två lektioner med olika syftet. Han hade lektion i historia 
med årskurs fyra och dem, samt matematik med årskurs fem.  
 
Syftet Tomas hade med historielektionen var att eleverna skulle lära sig mer om 
stormaktstiden. Han använder sig alltid av genomgång för att han vill att eleverna ska 
lära sig de stora dragen i ämnet historia. Varför han har en genomgång vid varje tillfälle 
är för att få med varje elev, så när alla förstått fortsätter han och lägger till lite mer om 
stormaktstiden vid nästa tillfälle.  
 
Syftet Tomas hade med matematiklektionen var att även där få med alla. Han använder 
sig ofta av genomgång vid varje tillfälle i matematik eftersom han vill se så alla hänger 
med. När alla hänger med, när han tycker att det syns, då kan de jobba vidare till ett nytt 
kapitel i matematikboken.  

5.1.2 Klassrumskommunikation i matematik och historia 
 
Lärarna arbetade på olika sätt vid observationstillfällena. I matematik var det så att 
eleverna visste att de skulle räkna i matteböckerna, både i årskurs fyra och årskurs fem. 
Skillnaderna låg i de frågor eleverna ställde till läraren, just där mellanrummen 
förkommer. Till likheterna hörde att många av eleverna hade liknade frågor, t.ex. hur de 
skulle gå tillväga på olika uppgifter.  
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I historia hos årskurs fyra handlade vanligtvis lektionerna om vikingatiden, men 
eftersom en lärare hoppade in på denna lektion blev ämnesinnehållet i årskurs fyra och 
fem detsamma, nämligen stormaktstiden. Det som skilde klasserna åt var att de hade 
olika erfarenheter i ämnet, dessutom hade årskurs fem arbetat mer i sina böcker än vad 
årskurs fyra hade gjort. Därför blev det på så vis att läraren i årskurs fyra mest 
kommunicerade med alla elever och i årskurs fem hade de genomgång och därefter fick 
de jobba i sina historieböcker.  
 
I historia skedde kommunikationen mellan läraren och alla i klassen, alla fick en chans 
att vara med i kommunikationen. I matematik skedde kommunikationen mellan lärare 
och enskilda elever. Läraren kom till elevens plats och hjälpte eleven med det problem 
som eleven uppmärksammat. Läraren kom till elevernas platser i historian, då de 
arbetade i sina böcker både individuellt och tillsammans med andra kamrater.  

5.1.3 Kommunikation där mellanrum uppmärksammas 
 
Situation 1 
 
Här nedan har Louise uppmärksammat ett mellanrum och frågar läraren Johanna. När 
Johanna kommer läser hon frågan ur matematikboken högt, och eleven Louise svarar på 
frågan och mellanrummet blir fyllt. Samspelet mellan de två, Louise och Johanna, gjorde 
att mellanrummet fylldes.  
 
Johanna:  Louise… 64… Astrid Lindgren som har skrivit böcker om Pippi 

Långstrump föddes 1907, vilket år fyllde hon 75 år? 
Louise:  Det plus det? 
Johanna:  Ja plus tar vi. 
 
I den här situationen kommer eleven med ett förslag om hur tror att uppgiften ska lösas. 
Ibland kan det vara så att man behöver få uppgiften uppläst en gång av läraren för att det 
ska bli klarare för eleven.  
 
Situation 2 
 
Konversationen mellan Emma och läraren Johanna handlar om en matematikuppgift och 
mellanrummet uppmärksammas av eleven då hon undrar vilket årtal som ska stå var vid 
de olika pilarna.  
 
Emma:  Jag förstår inte den 
Johanna:  Läs… 
Emma:  Vilket årtal ska stå vid pilarna? 
Johanna:  Pilarna är ju här, vad ska det stå för årtal på A då? 
Emma:  Hm, ska jag räkna 1970, 1971, så eller?  
Johanna:  Du får kolla om det stämmer, att du kan komma upp till 80 där. Kolla det 

får du se. 
Emma:  Ska jag ta och rita upp det? 
Johanna:  Nej det behöver du inte. Kolla först om det är ett år på varje streck. 
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Emma:  Nej 
Johanna:  Va? 
Emma:  Nej 
Johanna:  Är det inte det? 
Emma:  Nej 
Johanna:  Då kollar vi igen, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79… 
Emma:  90? 
Johanna:  Nej, vad kommer efter 79? 
Emma:  Oj, 80 
Johanna:  80 ja, då är det ett streck på varje, var hamnade vi här då? 1900 
Emma:  75 
Johanna:  Så då skriver du A 1975, så. 
 
Här verkar det som att eleven inte förstår vad läraren menar och eleven uppmärksammar 
därför detta mellanrum som till en början dröjer kvar men på slutet fylls det eftersom att 
rätt svar kommer fram.  
 
Frågan här är om eleven har förstått? Emma frågar även Johanna om hon ska rita upp på 
ett papper, men läraren tycker inte det behövs. Varför då? Det kanske hade underlättat 
för Emma och gjort att kanske hon förstått det bättre? Det verkar som att svaret var det 
viktiga, inte vägen till svaret. 
  
Situation 3 
 
Nedan handlar samtalet om fjärdedelar som ska omvandlas till procent. Läraren Tomas 
ställer frågor till hela klassen, de som räcker upp handen får svara. De får även beröm 
från Tomas eftersom att han anser, genom intervjun, att det är bra att eleverna vågar 
räcka upp handen och försöka sig på att svara på de olika talen som Tomas skrivit upp 
på tavlan. I samtalet nedan får en elev svara som inte räckt upp handen, ”Kalle”.  
 
Tomas:  Om det står såhär mina vänner, om det står 1/8 av 24 kronor. Hur mycket 

är 1/8 av 24, kronor i det här fallet? 1/8 av 24… (ställer frågan till en elev 
som inte räcker upp handen) 

Kalle:   Fyra? 
Tomas:  Fyra, tror du… 
Kalle:   Åtta? 
Tomas:  Åtta, tror du… 

(Kalle tittar på tavlan och funderar länge) 
Tomas:  Kalles förslag är fyra… nöjer vi oss med det förslaget? (Till hela klassen)
  … nja… inte riktigt. 
Jessika:  Tre 
Tomas:  Varför är det rätta svaret, tre Jessika? 
Jessika:  … För att åtta gånger tre är 24  
Tomas:  Alldeles rätt, eller tjugofyra delat med åtta är lika med tre. Kalle känner 

du igen dig nu va? 
Kalle:   Mm 
Tomas:  Ja… 
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I kommunikationen mellan de ovanstående personerna försöker Tomas uppmärksamma 
eleverna på det problem som uppstått, eleverna gissar, men Tomas frågar inte hur 
eleverna kommit fram till svaret. Tomas ger heller ingen respons till Kalle om varför det 
var fel, utan det riktiga svaret är det enda rätta. Här är det lite så att svaret är viktigast, 
inte hur man kan lösa ett problem. Kalle som sedan får frågan om han känner igen svaret 
vågar nog inte heller säga något annat inför hela klassen, utan säger att han känner ingen 
det. Läraren tycks här då tro att han hjälpt eleverna fylla de mellanrum som uppstått. 
Frågan är som tidigare nämnts i resultatet, kan eleverna verkligen detta? 
 
Situation 4 
 
Nedan har en elev uppmärksammat ett mellanrum som han behöver hjälp av Tomas för 
att lösa. Samtalet handlar om hur man förkortar… 
 
Johan:   Ska man inte förkorta det med sex? 
Tomas:  Det ska du inte göra, det är bara det (pekar i boken). Det där ska du bara 

räkna ut 
Johan:   Jaha. 
 
Eleven i detta sammanhang är här tveksam till uppgiftens utformning eftersom att han 
inte vet vilket tal som ska förkortas. Johan har uppmärksammat ett mellanrum, och han 
får hjälp av Tomas att fylla det, men förstår Johan varför han inte ska förkorta med sex? 
Läraren ger här ingen relation till varför han inte ska förkorta med sex. 
 
Nedan behöver en elev hjälp i historia, läraren kommer till hennes plats, därefter tittar 
han i boken svarar åt eleven… 
 
Lena:   (Behöver hjälp, pekar i boken) 
Tomas:  (Stannar upp och tittar sig runt om varför det är så stökigt i klassrummet) 
Tomas:  Sverige 
Lena:   (Nickar och skriver ner svaret läraren sagt) 
 
Eleven har uppmärksammat ett mellanrum då hon ska ge svaret på frågan i boken. 
Tomas försöker hjälpa eleven att fylla mellanrummet genom att svara på frågan, trots att 
Lena inte får förklaringen till lärarens svar så har eleven i alla fall fått det 
uppmärksammade mellanrummet fyllt i det samtal som ägde rum.  
 
Situation 5 
 
Ännu en gång fylls ett mellanrum som uppmärksammats på historian. En elev undrar 
vad hon ska göra, och eleven Katrin tar läraren till hjälp. 
 
Katrin:  Vad ska vi göra? 
Tomas:  Ja, det var den ja… måste vara den andra (hämtar en annan bok) 
Katrin:  Ska jag jobba i den? 
Tomas:  Nej, här har jag ringat in. Hur långt har ni gjort? 



20 
 

Katrin:  Till skeppet Vasa 
Tomas:  Mm 
Katrin:  Sådana ja och nej, kan vi få dom? Dom är roliga… 
Tomas:  Sidan 14, sidan 15 är ju detta… 
 
Eleven Katrin har uppmärksammat ett mellanrum om vad som ska göras. Hon tar hjälp 
av läraren Tomas, men han svarar inte på frågorna eleven ställer, men fyller däremot 
Katrins mellanrum och ger svaret om vad hon ska göra.  Det verkar som om läraren hade 
annat i tankarna, som att hitta vad Katrin skulle fortsätta med, därför dröjer 
mellanrummet kvar, men fylls då läraren bekräftar vad eleven ska fortsätta med.  
 
Situation 6 
 
Eleverna ska räkna ut hur många soldater som fanns under en viss tidsepok. De är osäkra 
på hur man räknar fram rätt svar. 
 
Andreas:  Hur kan man kolla hur många soldater det fanns? 
Tomas:  Då gör vi såhär bara… vänta… akta lite… Det är ju dom, ni ser ju här va, 

så då får ni räkna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11… 
Peter:   Ser inte det… har du ingen bok? 
Tomas:  Det gör ingenting om ni inte… om ni missar något namn va, så det gör 

ingenting. Det viktigaste är på ett ungefär… men räkna dom… 
 
Eleverna har uppmärksammat ett mellanrum och behöver samspelet med läraren för att 
kunna fylla det. Läraren talar om för eleverna att det inte gör något om de inte räknar 
korrekt eftersom han troligen anser att det är helheten i sig som är viktig, men han vill 
även att de ska försöka räkna soldaterna som finns med i boken.  

5.1.4 Läraren uppmärksammar eleven på mellanrum 
 
Situation 7 
 
Här nedan kommer Johanna att hjälpa Lina genom att läraren uppmärksammar ett 
mellanrum som uppstått. Johanna vill alltså hjälpa Lina att själv se problemet.   
 
Lina:   Jag är klar med den. 
Johanna:  Mm (tar fram pennan för att rätta) 
Johanna:  Mm… om du har lånat från tvåan vad blir det kvar då? 
Lina:   Ett 
Johanna:  Ja, men du, nu ska vi se, du har ju lånat från den också, och där är det, hur 

många kvar? 
Lina:   Nio 
Johanna:  Nio minus sju är? 
Lina:   Två 
Johanna:  Två ja, sen hade du lånat från den också, då har du, nio minus fyra är… 
Lina:  Eeh… fem 
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När Johanna ska rätta uppmärksammas ett problem, läraren talar om för eleven vad som 
är fel och försöker därför tillsammans fylla mellanrummet.  

5.1.5 Oskrivna regler i klassrummet 
 
Situation 8 
 
I den följande kommunikationen mellan läraren Johanna och Tina fyller de tillsammans 
ett mellanrum som uppmärksammades under en matematiklektion. Men under tiden 
Johanna hjälper Tina uppstår ett störmoment, enligt läraren verkar det vara för hög 
ljudnivå och blir tvungen att avbryta det hon skulle berätta för Tina. Det verkar som man 
kan kalla det en oskriven regel eftersom alla bör veta att det ska vara lugnt och tyst i 
klassen, likaså att man ska jobba självständigt och fokusera sig på uppgifterna i 
matematikboken.   
 
Tina:   På den… 
Johanna:  Ja… 
Tina:  Då fick jag det till 525, ska jag skriva… eeh… 523 eller 525 års 

jubileum? 
Johanna:  Ja, vilket är det? 
Tina:   Hm… 
Johanna:  Sschh. (till hela klassen). (till eleven): vad sa du? 
Tina:   525 
Johanna:  Ja då är det 525 års jubileum. 
 
Här har eleven uppmärksammat ett mellanrum, hon är osäker på vad hon ska skriva i 
boken. 525 har hon fått fram, men eleven tycks ändå tveksam och säger istället 523, ett 
mellanrum har uppmärksammats. Tillsammans med läraren fyller de mellanrummet och 
eleven får till slut veta att det är 525 det ska stå i boken. Eleven vet nu att det ska vara 
525, men det ges ingen förklaring av läraren varför det ska vara 525. Läraren avbryter 
även samtalen för att få de andra i klassen tysta, det ska vara tyst i klassrummet då man 
arbetar, en oskriven regel.  
 
Situation 9 
  
Under lektionen i matte tycker läraren Johanna i år fyra att det blir för mycket prat och 
säger därför: 
 
”Hör ni, det är väldigt mycket småprat nu, försök att hitta arbetsro är ni snälla” 
 
I ett klassrum tycks det finnas massor utav oskrivna regler, som att man ska vara tyst, 
man ska skriva ner rätt svar i boken, skriva svaren och talet rätt i boken, med avstånd, 
man ska sitta stilla osv. Läraren säger detta ett antal gånger och i en kommunikation 
mellan två elever undrar läraren om de hjälper varandra eller inte eftersom det hade varit 
okej att prata om de hade hjälp varandra. Detta ger lite dubbla budskap eftersom man 
ska vara tyst och sitta på sin plats, men ibland får man prata. Om det nu skulle vara att 
en elev ska hjälpa en annan elev med ett tal då får man gå runt och prata med varandra.  
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Situation 10 
 
Eleven Lina behöver hjälp med rättning som gör att hon kan jobba vidare i 
matematikboken senare, men under rättningen blir läraren Johanna störd av att det är för 
kladdigt i boken. Efter att Lina och Johanna talat om hur det ska se ut i boken fortsätter 
samspelet för att fylla ett mellanrum som läraren vill uppmärksamma eleven på.  
 
Johanna:  … fem ja, ett minus ett är? 
Lina:   noll 
Johanna:  mm, så vilket, vad firade man för något? 
Lina:   500… 
Johanna:  Vet du vad, det här blir jätteknöligt när du skriver såhär, skriv hellre 

svaret efter 
Lina:   Ja… 
Johanna:  Så börja inte med att skriva utan börja med din uträkning och sen så 

skriver vi svar. Man firade 525 års jubileum, är du med? (skriver åt 
eleven i elevens bok) 

Lina:   Mm… 
Johanna:  Mm, eeh... du kan göra, du kan ta A. 
 
Här försöker de till en början komma fram till vad svaret ska vara tillsammans, genom 
att läraren försöker få eleven till att uppmärksamma ett mellanrum som hon vill att även 
eleven ska se. När läraren tycker det blir för kladdigt avbryter hon eleven, som just höll 
på att komma till rätta svaret, för att tala om hur det ska se ut i ett räknehäfte. När hon 
berättat klart om de oskrivna reglerna talar läraren själv om svaret, och talar sedan om 
hur eleven ska gå vidare.  
 
Situation 11 
 
Jonas behöver få svar av läraren Tomas var Jonas ska skriva sina svar, eftersom hans 
bok är slut.  
 
Jonas:   Vad ska jag göra när det är så? 
Tomas:  Va? Vad var det som du ville ha svar på Jonas? 
Jonas:   Vad ska jag göra nu? 
Tomas:  Är du klar?  
Jonas:  Nä, nä, nä… men alltså vad ska jag skriva nu för någonstans då? Då kan 

jag ta ett sådant papper… 
Tomas:  … Gå och hämta ett…(går vidare till nästa elev) 
 
Här är eleven osäker på hur han ska gå tillväga, men när läraren står bredvid fyller 
eleven själv det uppmärksammade mellanrummet, han vill bara få det bekräftat att han 
får hämta ett papper. Samtalet kan man tyda på det vis att läraren styr hela verksamheten 
och att de måste fråga läraren innan de gör något på egen hand. Det är en slags oskriven 
regel, man måste fråga läraren innan man som elev gör något.  
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5.1.6 Händer som hjälpredskap 
 
Situation 12 
 
Nedan behöver Patrik hjälp med att fylla ett mellanrum, han har glömt bort hur de 
brukar göra och behöver därför läraren Johannas hjälp med hur man kunde använda sig 
av händerna som redskap.  
 
Patrik:   Eeh… hur gjorde man den? Vänta… 
Johanna: Såhär var det ju, du tar fram fingrarna, vill du ha dom så? (Lägger upp 

båda händerna framför sig, med handflatan uppåt).  
Patrik:   Mm 
Johanna:  Och sen var det ju gånger åtta, då fällde du ner åttan (visar på elevens 

händer) 5, 6, 7, 8, då fäller du ner den (fäller ner åttans finger). Så hade 
du tiotalen där och entalen där (tiotalen på vänster hand, entalen på höger 
hand).  

Patrik:   Där är tiotalen och där… 
Johanna:  Ja, 50, 60, 70… 
Patrik:   80, 90… 
Johanna:  Nej 
Patrik:   Nej, nej… vänta… eeh 
Johanna:  70 (pekar) 
Patrik:   89? 
Johanna:  Nej, här har du, sen var det ju entalen här, 70… 
Patrik:   Jaha… eeh… 70… 
Johanna:  71(pekar på Patriks hand) 
Patrik:   72 
Johanna:  Ja visst, 72. 
Patrik:   (skriver ner det läraren sa) 
 
Läraren påminner här Patrik hur man kunde gå till väga. Från början har eleven 
uppmärksammat ett mellanrum eftersom att Patrik behövde hjälp, och mellanrummet 
dröjer även kvar ett tag under samtalet. Men till slut genom att Johanna visar hur han 
kan göra så kan man säga att mellanrummet blir fyllt, båda har ett samspel för att få fram 
det rätta svaret. Läraren går senare därifrån då hon tycks tro att mellanrummet är fyllt, 
Den fråga jag ställer mig är ifall eleven skulle klara av ett liknande problem vid ett annat 
tillfälle eftersom filmen visar en frågande Patrik under samtalets gång.  
 
Situation 13 
 
Ännu en gång kommer händer fram i matematiksammanhanget och Kalle tar sig hjälp av 
sina fingrar för att klara uppgiften.  
 
Kalle:   Du… 9 gånger 9 
Johanna:  9 gånger 9. Egentligen ska man ju kunna det i huvudet. 
Kalle:   Ja… 
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Johanna:  Mm… men 9:ans tabell kan du ju använda fingrarna. 
Kalle:   Ja, just det! 
Johanna:  Vi fäller ner 9:an 
Kalle:   81 
Johanna:  Bra! 
 
Här handlar det återigen om ett mellanrum som uppmärksammats, men eleven behöver 
lite hjälp för att kunna hantera verktyget. Läraren menar att det ska han kunna i huvudet, 
eftersom de övat mycket på tabellerna, men det sätt Johanna säger det på kan medföra 
att eleven känner sig nedtryckt. När han fått dit rätt svar räcker det och är bra. Med hjälp 
av fingrarna klarade Kalle en uppgift han kanske annars inte hade klarat av, det handlar 
mycket om att kunna hantera dessa hjälpmedel.  

5.1.7 Bekräftelse i klassrummet 
 
Situation 14 
 
Anna behöver hjälp med matematiken. I kommunikationen nedan behöver Anna det 
bekräftat att hur hon tänkt är rätt. Hon vet inte riktigt hur hon ska skriva talen i boken. 
 
Anna:   På den där, ska man där skriva svar också? 
Johanna:  Ja 
Anna:   Ska jag skriva svar: 1975, 1988, 92, 2003? 
Johanna:  Ja, fast skriv, a, b, c, d, så hade du bara kunnat skriva såhär… 461. A. 

Svar 1975. B. Svar: 1988. C. Svar: 1992. Men du behöver inte sudda nu. 
Anna:   Men du här… eeh… det står … att Sverige på 1800 – talet… 
Johanna:  Nä inte på 1800 – talet 
Anna:   Oj! 1500 – talet 
Johanna:  1500 – talet stod det 
Anna:   … 1560… vilket år föddes han? 
Johanna:  Ja, hur ska vi tänka nu? 
Anna:   Är det 64 minus… eee… det… 
Johanna:  Och det är? 
Anna:   1560? 
Johanna:  Ja, om vi ska använda oss av minus, men du kan ju inte ta 64 minus 1560. 
Anna:   Det minus det då? 
Johanna:  Ja. Alltid störst först. 
 
I detta samtal vet eleven inte hur hon ska skriva, trots att klassen alltid skriver på samma 
sätt. Läraren hjälper eleven fylla de mellanrum eleven uppmärksammat och bekräftar 
sedan hur hon ska gå till väga. Dock är eleven Anna osäker på vilket tal som ska vara 
först. Läraren uppmanar till störst först, alltid störst först. I samtalet handlar det mycket 
om bekräftelsen, eleven är osäker på hur hon ska skriva och behöver därför feedback 
från Johanna att hon tänkt rätt. Feedbacken verkar viktig för eleven eftersom hon inte 
vill ha många fel i matematikboken då hon får den tillbaka efter rättning.  
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Situation 15 
 
Stefan behöver här likaså bekräftelse att han tänker rätt, att det ska vara 1560 – 64, vilket 
innebär att Johanna konfirmerar och mellanrummet blir fyllt. Men innan dess har ett 
mellanrum upptäckts, vilket innebär att i början av samtalet behöver Stefan hjälp av 
Johanna.  
 
Stefan:  (pekar i boken) 
Johanna:  Mm… han var kung i Sverige på 1500 – talet, han dog 1560, då var han 

64 år gammal. När föddes han? 
Stefan:  Hm…  
Johanna:  Måste det bli… om vi tänker på tidslinjen, om 1560 ligger här, då måste 

han ju fötts innan… 
Stefan:  Ja, det måste bli minus 
Johanna:  Minus 64 ja 
Stefan:  Det minus 64? 
Johanna:  Mm, 1560 minus 64 
 
I kommunikationen mellan Johanna och Stefan behöver Stefan hjälp att fylla det 
mellanrum han uppmärksammat, ”det minus 64”. Han verkar lite osäker och behöver 
bekräftelse på att det han säger är rätt, vilket han också får och kan därför skriva rätt svar 
i matematikboken. Att få fram rätt svar i matematikboken verkar som att det är det 
viktiga i matematiksammanhang. Det verkar som det rätta svaret är det man vill uppnå 
inte förståelsen för hur man kommer fram till det.   

5.1.8 IRE/IRF 
 
Situation 16 
 
Här är det tydligt att samtalet styrs av läraren, en tydlig IRF-struktur kan ses. Det vill 
säga att läraren ställer frågor till eleverna, läraren får svar och ger eleverna respons på 
det de sagt. 
 
Tomas:  En gång i tiden var Sverige en stormakt och vad menas med stormakt? 
Kristian  Att det… 
Tomas:  Bara chansa… det gör inget… 
Kristian:  … Nej… 
Tomas:  STOR MAKT… 
Pontus:  Vi har mycket makt? 
Tomas:  Okej, hur tänker du då? 
Pontus:  Vet inte (rycker på axlarna) 
Tomas:  Men det är bra… 
Alva:   Vi kunde bestämma mycket? 
Tomas:  Vi kunde bestämma mycket, okej… 
Alva:   Vi var större än andra… 
Tomas.  Okej, du är och nosar lite på det..utan tvekan… 
Jonathan:  Vi var fruktade? 
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Tomas:  Det var vi nog… det tror jag. Fast jag är lite ute efter det stormakt… 
Sebastian:  Vi var ett stort land? 
Tomas:  Nu kom det… ni vet… sch (till resten av klassen som pratar), lyssna nu 

på… berätta… 
Sebastian:  Vi hade typ Finland och lite av Danmark. 
Tomas:  Exakt vet du! Och vet du hur vi fick dom? 
Sebastian:  Krig! 
Tomas:  Ja, det var mycket, mycket krig, var det. Och ni vet… vilket århundrade 

tror ni stormaktstiden började i Sverige? Nu får ni chansa villt, vilket 
århundrade tror ni det började?  Det är rätt så lång tid tillbaka… men det 
är inte så långt som vikingatiden inte, det är det ju inte… 

Kristian:  Var det år 1895? 
Tomas:  Vi måste gå ännu mer tillbaka, men det är en jättebra chansning 
Eva:   1500 – talet? 
Tomas:  Oh… nu börjar… det var en väldigt smart gissning, men det stämmer inte 

riktigt. Vi måste nog framåt lite nu…  
Agnes:  1300 – talet? 
Tomas:  Oh… nä det var lite för mycket tillbaka det ser du… 
Emil:   1700 – talet? 
Tomas:  Nu är det ju mitt i mellan… 
Jonathan:  1600 – talet? 
Tomas:  1600 – talet vet ni, och är det någon som vet någon kung som var då? 
 
Här är det läraren som leder samtalet men alla elever får chansa på frågorna han ställer. 
Om det är fel är det en ”bra chansning, men inte riktig rätt”. När rätt svar kommit fram 
är det kanon. Många svarar och gissar sig fram men det är egentligen ingen som vet. 
”Det är bra, men det är inte riktigt rätt”. Av kommunikationen att döma verkar det som 
att läraren hela tiden vill uppmärksamma eleverna på mellanrum. Eleverna vet inte men 
de chansar eftersom läraren tycker det är bra med chansningar. Läraren Tomas försöker 
uppmärksamma eleverna på ett mellanrum, när någon svarar rätt tycks Tomas tro är 
mellanrummet fyllt. Man kan fråga sig efter denna kommunikation om alla eleverna 
hängt med och om de förstår varför svaret var 1600-talet. 

5.2 Intervjuerna 
 
Intervjuerna som gjordes efter observationerna utfördes för att se vad lärarna hade för 
syften med lektionerna. Min uppfattning var att lärarna inte hade helt klart för sig vilket 
syfte med lektionerna egentligen var. Som i exempelvis i matematik, där var syftet att 
jobba vidare, i historia var det att lära eleverna om historia, olika tidsepoker som funnits. 
Ibland funderade jag på om lärarna improviserade eftersom lärarna inte verkade funderat 
ut vad de ville få ut med sina lektioner. Det är inget fel att improvisera, det gick bra 
under lektionerna ändå eftersom de lyckades med sitt syfte.  
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5.3 Resultatsammanfattning   
 
I ovanstående text handlar observationen om de mellanrum som eleven uppmärksammat, 
samt de mellanrum som dröjer kvar, och med hjälp av läraren hjälps de åt att fylla de 
mellanrum som uppkommit. Resultatet handlar även om hur läraren kommunicerar i 
ämnen som matematik och historia, vilket är två helt skilda ämnen. Jag tar även upp om 
IRF, hur tydligt man kan se detta mönster i klassrummet. Med hjälp av Wickmans 
(2002) analysmodell kunde man se tydliga mönster, vilket visar att denna modell även 
fungerar i andra ämnen.  
 
Det som jag fick ut av observationerna var att mellanrum uppmärksammas och lärarna 
fanns där för att försöka hjälpa eleverna att fylla det uppkomna mellanrummet. Ibland 
fungerade dock inte kommunikationen riktigt. I vissa fall dröjde mellanrummen kvar 
eftersom filmen visade på att det såg ut som att eleven inte riktigt uppfattat lärarens 
förklaring. I många fall fyllde eleven och lärarna de uppmärksamma mellanrummen och 
eleven har även då förmodligen förstått varför svaret skulle vara på ett visst sätt. Det var 
också tydligt att samspelet mellan de båda är viktigt, det måste fungera i ett klassrum.  
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6 DISKUSSION 
 
I diskussionen kommer det att tas upp tankar som kommit upp efter arbetets gång, främst 
tankar kring lärarnas beteende. Diskussionen tar bland annat upp förståelsen för 
uppgifter, störningsmoment i klassrummet, vad som händer i samtalet mellan lärare och 
elev.  

6.1 Förståelse för uppgifter 
 
I några delar av resultatet fungerar samspelet mellan lärare och elev bra. Lärare förklarar 
uppgifter och eleven förstår vad han/hon vill säga. Precis så som Dysthe (1996) talar om, 
lär vi i samspel med varandra. Samspelet fungerade i många fall bra och mellanrum fylls 
med relationer på det sätt som Wickman (2002) beskriver.   
 
I situation två ville eleven rita upp för att göra det enklare, men läraren tyckte inte det 
behövdes – varför kan man undra? Kunde inte läraren ha förklarat uppgiften bättre så att 
eleven kunde ha fått bättre förutsättningar för förståelse? Det verkar som att läraren ofta 
bara vill få fram ett svar och att det ska stå rätt svar i matematikboken. Tyvärr tror jag 
detta är ett vanligt fenomen, eftersom när man ska rätta böckerna får eleven ett rätt i 
boken vilket också då kan tolkas som att eleven har förstått. Många elever behöver 
hjälpmedel för att faktiskt förstå, som i situation tolv och tretton. Där använder läraren 
och eleverna händerna för att komma fram till rätt svar. I situation tolv skulle eleven där 
förstå hur läraren gick tillväga, men filmen visade att eleven verkade osäker, men när 
rätt svar var kommit fram var läraren nöjd. Jag ställer mig då frågan om eleven skulle 
klara av en liknande uppgift en annan gång? I situation tretton skulle eleven 
multiplicera. Läraren tyckte att eleven skulle kunna det i huvudet, men med händerna 
klarade han det. Här kommer förståelsen för uppgiften fram ännu en gång. Men efter att 
ha sett situationen kan han inte det i huvudet. Innebär det att han inte lärt sig den 
tabellen? Återigen verkar svaret vara så mycket viktigare än förståelsen. Som Dewey 
menar, att vi lär oss genom prova oss på det (Hartman m.fl., 2003). Fallet ovan kan vara 
ett exempel: eleven kanske inte hade lärt sig multiplikationstabellen i huvudet, och testar 
därför genom att göra praktiskt med händerna, vilket leder till en förståelse för 
uppgiften. 
 
Ett annat exempel på att mellanrum fylls är i situation fyra, men eleven Johan fick i det 
fallet inte ett förtydligande om varför han inte skulle förkorta det talet med sex. Läraren 
ville där bara förtydliga att det var det andra talet som skulle förkortas, inte det som 
Johan menade, vilket återigen kan kopplas till att det rätta svaret tycks viktigast. I en 
annan situation däremot i historia, situation sex, var förståelsen viktigare än det exakta 
resultatet. Detta var dock var ett enskilt fall; det förekom inte många situationer där 
förståelsen var viktigare än svaret. En lärares uppgift är som i detta exempel att finnas 
där och stötta eleven precis som Svensson (1998) anser.  
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6.2 Störningsmoment i klassrummet 
 
I några av situationerna i resultatet var det viktigt att det skulle vara lugnt och tyst, 
speciellt under matematiklektionen då eleverna skulle jobba självständigt och helst inte 
tala med varandra alls. Ovannämnda författare, som Dewey (Hartman m.fl., 2003), 
Vygotskij, (2001), Säljö (2000) samt Dysthe (1996), anser dock att det sociala samspelet 
är viktigt och att vi lär oss av varandra. Varför inte låta eleverna hjälpa varandra? I ett 
fall säger lärare till att det ska vara tyst, men samtidigt frågar hon om de ska hjälpa 
varandra, för då var det okej att prata. Jag kan tycka att det ger dubbla budskap, eleverna 
får hjälpa varandra ibland, men det ska vara tyst i klassrummet.  
 
Samma sak som kan kallas ett störmoment var just hur man ska skriva i sin 
matematikbok. Det var viktigt att det skulle vara snyggt skrivet, och när läraren hjälper 
en elev var det tvunget att avbryta för att rätta till ”slarvet” som fanns i boken. Jag kan 
hålla med att det är lättare att läsa osv., men är det så pass viktigt så att man avbryter en 
lärandeprocess? Kan det inte också bli ett störmoment för eleven då han/hon försöker att 
förstå vad det kan vara för fel på svaret som angetts på uppgiften?  
 
De så kallade oskrivna reglerna syntes på fler håll, även i historia. Ett exempel är när en 
elev ville ha en ny bok att skriva i. Han var då tvungen att fråga läraren först eftersom 
han måste få ett godkännande. Man kan då se ett tydligt mönster om att läraren är den 
som styr i klassrummet, så som Aukrust (2003) påpekar.  
 
Genom att ha observerat kommunikationen i klassrummet såg man tydligt att det finns 
dessa oskrivna regler i klassrummet som alla borde känna. I många fall kan det verka 
som att dessa regler störde i förståelsen för olika uppgifter, vilket är synd, tycker jag.  

6.3 Vad händer i kommunikationen mellan lärare och elev? 
 
Wickmans (2002) modell som jag använt mig utav fungerade mycket väl i min studie. 
Det har varit mycket spännande att få se hur mellanrummen som uppmärksammas 
konstant bli tydliga genom en observation. Det som hela tiden sker är det samspel som 
syns i kommunikationen mellan lärare och elev. Ibland får man en förståelse för olika 
uppgifter, ibland kan det dröja innan de olika mellanrummen blir fyllda, men allt sker 
genom samspel med andra. Jag kan tycka att det dock kan vara bra om man får se mer 
tydliga samspel i klassrummet genom att eleverna får samspela med varandra mer. Visst 
försiggår detta med, men förmodligen inte lika ofta som Aukrust (2003) beskriver, 
genom IRF. Kommunikation sker hela tiden, precis så som Nilsson, och Waldemarson 
(2007) menar. Det är inte något som går att stänga av (a.a.).  

6.3.1 Hämmas lärandet? 
 
Dewey (2004) ansåg att utan störmoment utvecklas barnet på bästa sätt. Genom de olika 
störmoment som redovisats kan alltså lärandet hämmas. Precis som jag nämnde ovan 
blir eleven störd då läraren tar tag i problem som försiggår i klassrummet, problem som 
anses vara att det är för hög ljudnivå. Wickmans (2002) analysmodell, som genomsyrar 
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arbetet, har på ett klart och tydligt sätt visat att lärandet kan hämmas i olika situationer 
då eleven bli störd och samtidigt stör läraren eleven i sitt tänkande då eleven vill förklara 
det han/hon behöver hjälp med.  

6.3.2 Främjas lärandet? 
 
Av resultatet kan man se att ett viss lärande främjas då mellanrummen fylls, och när det 
sociala samspelet fungerar. Då sker utvecklingen, precis så som Vygotskij (2001) 
hävdar, genom samspel med andra. Det är förmodligen då lärandet främjas, tillsammans 
med andra, man kan då på lämpliga sätt komma till bra slutsatser som kan utveckla 
kunskap. I vissa fall var det svårare att främja lärandet på grund av att det sociala 
samspelet inte riktigt fungerade, och som Dysthe (1996) anser att alla är vi olika och alla 
lär vi oss på olika sätt eftersom vi har olika erfarenheter som påverkar vår inlärning. Då 
är det viktigt att läraren har möjlighet och kunskap om att ta en fråga till elevens nivå 
som gör att man förstår varandra, att kommunikationen och det sociala samspelet 
fungerar (Svensson, 1998). I bakgrunden beskriver jag om att möjligheten att 
individanpassa lektionerna, att man som lärare har ett ansvar att ha uppsikt över hur det 
går för eleverna, då exempelvis matematik, därefter kan man göra lektionerna mer 
individanpassade som också gör att lärandet främjas (Svensson, 1998).  

6.3.3 Syftet med lektionerna 
 
Intervjuerna med lärarna visade att de inte hade några speciella mål, som Svensson 
(1998) ovan talar om, de verkade inte vara klara över vad de ville få ut. De hade mål, 
men målen var mest av generell karaktär, som att jobba vidare. De hade syftet att 
eleverna skulle fortsätta jobba i matematikböckerna på grund av att de låg olika till, var 
på olika sidor i boken, vilket kändes som att lärarna blev lite överraskade då jag ställde 
frågan eftersom de inte var riktigt beredda på frågan. Enligt min mening bör frågorna 
som Burke (1995) nämnde – Vad? Hur? Varför? Till vem? Och när? – alltid finnas med 
i alla lektioner. Att man har dessa i sina funderingar kring varje lektion skulle kanske 
också skulle leda till bättre undervisning, vilket samtidigt kanske skulle kunna leda till 
att samspelet mellan elev och lärare skulle bli bättre? Enligt Vygotskij (2001) är det 
genom kommunikation (exempelvis under en lektion) som man kan utvecklas mer. 

6.3.4 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis vill jag påstå att det sociala sammanhanget med kommunikationen i 
fokus är otroligt viktigt i klassrummet (Vygotskij, 2001). Genom de gjorda 
observationerna och intervjuerna visade det sig att kommunikationen både främjas och 
hämmas i klassrummet. Mellanrummen som ibland uppstod under filmobservationen 
orsakades just på grund av brister i samspelet och kommunikationen. Samspel och 
kommunikation utgör också förutsättning för att mellanrum fylls eller att mellanrum 
dröjer kvar. När relationerna fylls har en förståelse förekommit vilket då innebär att man 
är överrens om att ett problem ska lösas på ett visst sätt. Jag vill säga det att det finns 
brister i klassrummen, men det finns lösningar på dem, genom att man bör ha en klar 
och förstålig kommunikation mellan lärare och elev då det gäller sådana studier som jag 
gjort eftersom kommunikationen är central i undervisningsmomenten. Man kan alltid bli 



31 
 

bättre och hela tiden lära sig av sig själv. Ett sätt är att göra som i Adams m.fl. (2002) 
studie; lärarna fick där se sina brister på film. Genom att iaktta sig själv kan man 
utvecklas som lärare. I Adams m.fl. studie var det kommunikationen som brast, vilket de 
insåg var bäst att ändra på.  

6.4 Fortsatta studier 
 
Eftersom studien handlar om kommunikationen mellan lärare och elev skulle fortsatta 
studier kunna vara att studera och observera elevers kommunikation med varandra. 
Något som även skulle kunna vara intressant är hur kommunikationen fungerar i ett 
arbetslag för att se om Wickmans (2002) analysmodell fungerar lika bra där.  

6.5 Tack till… 
 
I och med bra insatser och hjälp ifrån några lärare på högskolan i Kalmar vill jag tacka 
Peter Lindskog som varit till en mycket stor hjälp. Han fanns där i tid och otid och 
hjälpte mig med filmkameran och den trådlösa myggan. Vill även tacka min handledare, 
Gunilla Gunnarsson, som varit ett stort stöd. Hon har alltid varit till en stor hjälp och 
varit snabb och effektiv i sin insats med mitt examensarbete.  
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BILAGA 1 
 
Hej. 
Mitt namn är Anna – Maria Karlsson och jag läser min sista termin på lärarhögskolan i 
Kalmar. Jag är mitt inne i mitt sista arbete, examensarbetet som sträcker sig under 10 
veckor. Jag ska göra en undersökning om kommunikationen i klassrummet. Jag kommer 
därför att behöva filma olika lektionstillfällen då det sker en kommunikation mellan 
lärare och elev. Därför undrar jag om det är okej att jag filmar era barn? Filmen kommer 
endast visas för mig och min handledare på högskolan då vi ska försöka se olika 
mönster.  
 
Är det okej om jag filmar era barn? 
 
Ja nej   
 
 
 
 
 
Barnets namn: _______________________________________ 
Underskrift förälder: ___________________________________ 
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BILAGA 2 
 
Intervjufrågor: 
 

1. Vilket syfte hade du med lektionen? 
 

2. Varför gjorde du som du gjorde på lektionen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


