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Abstrakt 
Föreliggande studie syftar till att undersöka en lärares och dennes elevers uppfattningar 

om hur interaktioner i klassrummet mellan läraren och eleverna i årskurs tre stöttar 

utvecklingen av elevernas talspråkliga färdigheter. Studiens material består av en 

lärarintervju och sex elevintervjuer. Materialet analyseras med hjälp av en 

innehållsanalys och tolkas utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande, med särskilt 

fokus på stöttning och proximal utvecklingszon. Resultaten visar att lärarens och 

elevernas uppfattningar både sammanstämmer och skiljer sig åt. I kategorierna 

begreppsanvändning, frågor och bekräftelse finns det både likheter och skillnader mellan 

läraren och eleverna, dock dominerar varken likheter eller skillnader. Kategorierna som 

utmärker sig mest är möjlighet till turtagande och stöttning. Det framkommer markanta 

likheter i lärarens och elevernas uppfattningar om vilka möjligheter eleverna ges till att 

interagera, t.ex. att alla elever får taltid. Gällande stöttning framträder det tydliga 

skillnader mellan läraren och eleverna. Medan läraren uppfattar att hon endast använder 

frågor för att stötta utvecklingen av elevernas talspråkliga färdigheter uppfattar eleverna 

även att läraren stöttar dem genom att visa, ge en ”hint”, förklara och läsa högt. Slutsatsen 

av studien är att lärare behöver ta del av elevers uppfattningar och infallsvinklar för att 

kunna skapa en förståelse för och en medvetenhet om deras synsätt, vilket i sin tur kan 

leda till att lärare kan individualisera sin undervisning med fokus på stöttning. 
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1 Inledning 
Elevers talspråkliga färdigheter är väsentliga för deras fortsatta kunskapsutveckling 

(Dockrell, Bakopoulou, Law, Spencer & Lindsay, 2015; Dockrell, Stuart & King, 2010). 

För att elever ska kunna utveckla sina talspråkliga färdigheter och därmed sina 

ämneskunskaper behöver de stöttning i att utveckla språkets alla delar, dvs. fonologi, 

lexikon, morfologi, syntax och pragmatik (Skolverket, 2016, s. 4). Kursplanen för 

svenska lyfter särskilt fram att undervisningen ska ge elever möjligheter att utveckla 

språket för att tänka, kommunicera och lära (Skolverket, 2011). Kursplanen baseras på 

ett sociokulturellt perspektiv där språkliga interaktioner, kommunikation och tänkande 

ses som beroende av varandra för att lärande ska ske eftersom lärande uppstår socialt 

(Säljö, 2000, s. 34, 82, 74; Vygotskij 1934/2001, s. 314–333). 

 

I skolan, både i och utanför klassrummet, får elever möjligheter att interagera med lärare 

och andra elever. Efter att ha genomfört 20 veckor verksamhetsförlagd utbildning har jag 

observerat att språkliga interaktioner mellan lärare och elever ofta stannar på en 

informativ nivå, då läraren har som mål att informera eller stötta eleven vid 

uppkommande problem. Om språkliga interaktioner mellan lärare och elever stannar på 

en informativ nivå riskerar elever att inte ges tillräckliga möjligheter för att utveckla 

språket för att kunna tänka, kommunicera och lära. Med föreliggande studie vill jag bidra 

till en fördjupad förståelse för hur en lärare och dennes elever uppfattar att de språkliga 

interaktionerna mellan dem stöttar utvecklingen av elevernas talspråkliga färdigheter.  

 

Mycket av den forskning som handlar om talspråkliga färdigheter verkar fokusera på 

språkliga interaktioner och vara inriktad på andraspråkselever, flerspråkiga elever samt 

elever i språk-, skriv- och lässvårigheter (Dockrell m.fl., 2015; Dockrell m.fl., 2010; 

Jensen, 2009; Mercer, 2008). Föreliggande studie inriktar sig inte på någon särskild 

elevgrupp, utan intar ett inkluderade perspektiv med fokus på en reguljär klass. Studien 

fokuserar heller inte på ett specifikt skolämne utan utgår från ett helhetsperspektiv som 

omfattar alla ämnen i läroplanen. Studien ger en inblick i och kunskap om lärarens och 

elevernas uppfattningar, vilket skulle kunna bidra till att andra lärare, genom att ta del av 

studiens resultat, kan utveckla sin undervisning med avseende på i vilken utsträckning 

den stöttar utvecklingen av elevers talspråkliga färdigheter. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor  
Syftet är att undersöka en lärares och dennes elevers uppfattningar om hur språkliga 

interaktioner i klassrummet mellan läraren och eleverna i årskurs tre stöttar utvecklingen 

av elevers talspråkliga färdigheter. Studien utgår från tre forskningsfrågor som 

presenteras nedanför:  

• Hur upplever läraren att interaktionerna stöttar utvecklingen av elevernas 

talspråkliga färdigheter? 

• Hur upplever eleverna att interaktionerna stöttar utvecklingen av deras 

talspråkliga färdigheter? 

• Hur överensstämmer lärarens och elevernas uppfattningar? 

 

2 Bakgrund  
I detta kapitel presenteras först studiens teoretiska utgångspunkt (2.1) följt av 

styrdokumenten (2.2) och därefter forskning om språkets roll för läs-, skriv- och 

kunskapsutveckling (2.3) och om språkliga interaktioner som stöttar utvecklingen av 

elevers talspråkliga färdigheter (2.4).  

 

2.1 Sociokulturellt perspektiv  
Då föreliggande studie ämnar lyfta fram elevers och lärares uppfattningar om språkliga 

interaktioner är det relevant att tolka resultatet ur ett sociokulturellt perspektiv, 

tillsammans med centrala begrepp såsom den proximala utvecklingszonen och stöttning. 

Språket är den mest unika beståndsdelen i människans kunskapsbildning. Genom språket 

kan människan kommunicera och i samspel med andra dela erfarenheter och byta 

information och kunskaper. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv utvecklas individer i 

språkliga interaktioner (Säljö, 2000, s. 34, 82, 74; Vygotskij, 1934/2001, s. 314–333). Här 

står samspelet mellan kollektiv och individer i fokus. Ur ett sociokulturellt perspektiv 

handlar det om vad individen behärskar i en social kontext och vad individen behärskar 

själv. Om individen lärt sig något i en social kontext uppmärksammas det därefter hur 

personen tar tillvara på den nyetablerade kunskapen och hur den används. Människan är 

hela tiden under utveckling. Varje gång människor samverkar med varandra har de 

möjlighet att lära av och tillsammans med andra i språkliga interaktioner (Säljö, 2000, s. 

18, 119–120). 
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Utifrån det sociokulturella perspektivets sätt att se på lärande och utveckling har 

Vygotskij valt att utforma begreppet den proximala utvecklingszonen, vilket enligt 

Hwang och Nilsson (2011 s. 67) är utrymmet mellan vad elever precis klarar av på egen 

hand och vad elever kan klara av med stöttning av en individ som besitter större kunskaper 

och erfarenheter. Begreppet stöttning skrivs fram som en betydelsefull faktor i 

kombination med den proximala utvecklingszonen eftersom individer kan nå nästa nivå i 

sina proximala utvecklingszoner genom stöttning. Tanken med stöttningen är att bygga 

på individens kunskaper och erfarenheter och inte lyfta fram individens brister (Hwang 

& Nilsson, 2011 s. 257). I klassrummet kan stöttning enligt Säljö (2000, s. 12), innebära 

att lärare ger elever stöttning i form av att bryta ner uppgifter i mindre delar för att hjälpa 

elever att hitta ett adekvat tillvägagångssätt. Utifrån det sociokulturella perspektivets syn 

på lärande är språkliga interaktioner avgörande för elevers lärande och utveckling. Med 

föreliggande studie, utifrån elevers och lärares uppfattningar, ges inblick i vilka 

möjligheter till språkliga interaktioner mellan lärare och elever som uppstår. Materialet 

kommer att analyseras utifrån vilken stöttning läraren uppfattar sig erbjuda eleverna för 

att de ska kunna utvecklas kunskapsmässigt och nå nästa nivå i sina proximala 

utvecklingszoner. 

 

2.2 Styrdokument  
I läroplanens första del skrivs det fram att skolans uppdrag är att främja elevers lärande 

och kunskapsutveckling där språket och dess betydelse betonas som grundläggande 

förutsättningar för elevers kunskapsutveckling (Skolverket, 2011). I läroplanen står det 

att skolan ska ge elever rika möjligheter att samtala, läsa och skriva för att de ska kunna 

kommunicera med varandra och på så sätt få tilltro till sina språkliga färdigheter. Det 

innebär att färdigheter i att samtala, skriva och läsa utgör grunden för att elever ska ha 

förmågan att kommunicera med varandra.  

 

För att elever ska kunna utveckla sitt språk och sina kommunikativa färdigheter i skolan 

behöver de få möjlighet att utvecklas genom språkliga interaktioner med lärare och 

klasskamrater. För att elever ska få möjlighet till att utveckla olika färdigheter behöver 

lärare bygga upp sin undervisning på ett varierande sätt och ge sina elever stöttning. I 

läroplanen står det även att skolan har i uppdrag att förbereda elever och ge dem de 

kunskaper som de behöver för att de ska kunna leva och verka i samhället (Skolverket, 

2011). Säljö (2000, s. 34, 82, 74) lyfter fram att det är genom språket som människor 
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samspelar med varandra. Genom att låta elever utveckla sina talspråkliga färdigheter och 

sin språkliga tilltro ges elever en viktig nyckel till att fungera i samhället.   

 

2.3 Tidigare forskning  
2.3.1 Talspråkliga färdigheters roll för läs-, skriv- och kunskapsutveckling 

De talspråkliga färdigheterna ligger till grund för läs-, skriv- och kunskapsutvecklingen. 

För att elever ska kunna utveckla sina talspråkliga färdigheter behöver de redan i tidig 

ålder ha kunskaper om bokstäver, ett fungerade ordförråd, läsförståelse och grammatiska 

färdigheter. Genom goda talspråkliga färdigheter kan elever skaffa sig en förståelse för 

språket och därmed kan de dra paralleller mellan tal- och skriftspråket (Dockrell m.fl., 

2015, s. 272; Dockrell m.fl., 2010 s. 499; Snowling & Hulme, 2011, s. 1–2).   

 

Elever behöver ha utvecklat sina talspråkliga färdigheter för att ha möjlighet till att lära 

sig att läsa och skriva i skolan, vilket är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig 

kunskaper inom andra skolämnen. Gällande skrivutveckling lyfter Treiman (2017, s. 271) 

fram att elever redan i tidig ålder testar sig fram i hur skrivning fungerar genom att ta stöd 

i sina talspråkliga färdigheter. När elever försöker skriva överför de sina talspråkliga 

färdigheter dels genom att höra hur ordet låter, dels genom att se och läsa bokstäverna i 

tryckt form.  

 

Gällande läsutveckling har det visat sig att elever med bristande talspråkliga färdigheter 

kan få problem med läsutvecklingen (Verhoeven, Van Leeuwe & Vermeer, 2011, s. 9). 

En anledning kan vara att dessa elever har bristfälliga grammatiska kunskaper och ett 

begränsat ordförråd, vilket kan resultera i att de får svårt att avbilda texter och även 

problem vid förståelsen av texter. Det innebär att elever som har ett utvecklat ordförråd 

och goda grammatika färdigheter har ett bättre utgångsläge gällande läsutvecklingen än 

de elever som har bristfälliga grammatiska färdighet och ett begränsat ordförråd. Vidare 

betyder detta att elever som har ett avancerat ordförråd och kunskap om ords betydelse 

också har större möjlighet att utveckla sin läsförståelse och skapa sig en bättre förståelse 

av texter (Snowling & Hulme, 2011, s. 1–3, 18; Verhoeven, Van Leeuwe & Vermeer, 

2011, s. 8–9).  

 

Med tanke på hur viktigt det är att utveckla talspråkliga färdigheter ställs det krav på att 

elever redan i förskolan får tillfälle till att utveckla sina talspråkliga färdigheter; här 
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poängterar forskningen samtalets roll (Dockrell m.fl., 2015, s. 272; Dockrell m.fl., 2010, 

s. 499). Samtalet har en stor betydelse även för elever i grundskolans tidigare och senare 

år. Här lyfts olika typer av klassrumssamtal, där diskussioner är ett exempel som har visat 

sig stötta utvecklingen av elevers talspråkliga färdigheter. Vidare kan även lärmiljöer som 

stöttar elevers verbala språk ge positiv inverkan på elevers läs- och skrivutveckling samt 

på inlärningsprocessen.  

 

För att skapa stärkande lärmiljöer behöver lärare skaffa sig en förståelse för hur elever 

enklast lär sig. Vidare behöver även lärare övervaka klassrumsinteraktioner och vara 

beredda på att behöva ändra klassrumsramen för att den ska stötta utvecklingen av elevers 

talspråkliga färdigheter (Dockrell m.fl., 2015, s. 272; Dockrell m.fl., 2010 s. 499).  

 

2.3.2 Interaktioner som stöttar utvecklingen av elevers talspråkliga färdigheter  

Det finns flera studier som har behandlat hur interaktioner stöttar utvecklingen av elevers 

talspråkliga färdigheter. Rojas-Drummond och Mercer (2004) observerade två 

uppsättningar lärare i statliga grundskolor belägna i Mexico City. Det som skiljde 

lärargrupperna åt var deras elever. Den ena lärargruppen hade klasser där eleverna hade 

god läsförståelse och goda kunskaper för att ta sig an matematiska problemlösningar. 

Dessa färdigheter och kunskaper hade däremot inte den andra lärargruppens klasser. 

Studiens resultat visar att den uppsättning lärare som uppnådde bättre resultat använde 

dialogen på ett sätt som gynnade elevernas lärande. Dessa lärare såg nämligen elevernas 

lärande som en social process och erbjöd eleverna att vara aktiva och interagera med 

varandra. Vidare använde även denna lärargrupp sig av frågor för att utveckla elevernas 

förståelse, istället för att använda frågor för att testa elevernas kunskaper. Lärarna ställde 

även varför-frågor på ett uppmuntrande sätt som ledde till att eleverna fick chans till att 

reflektera och delge sina tankar och idéer. Denna typ av öppna frågor kan, enligt Mercer 

(2008, s. 93), bidra till en ökad språkutveckling hos elever. Även Jensen (2009) har 

genomfört en studie för att uppmärksamma hur lärare använder sig av frågor som följs 

upp av följdfrågor. Resultatet visar att lärare ställde frågor utan att ge elever betänketid. 

Lärare inväntade därmed inte sina elever utan besvarade istället frågorna själv (Jensen, 

2009, s. 17). Utifrån studiens resultat går det att dra slutsatsen att elever behöver få 

betänketid för att kunna svara på frågor. Genom att ge elever betänketid får de möjlighet 

till att utveckla sina talspråkliga färdigheter.  
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Det är inte bara användandet av frågor som forskningen lyfter som en stöttande faktor för 

utvecklingen av elevers talspråkliga färdigheter vid språkliga interaktioner mellan lärare 

och elev. Det har enligt Dockrell m.fl. (2015, s. 277) och Dockrell m.fl. (2010, s. 497–

515) visat sig att lärarrespons och lärarkommentarer stöttar utvecklingen av elevers 

talspråkliga färdigheter då elever får ta del av lärarens språk. Ytterligare något som stöttar 

elevers ordförråd är när lärare förklarar ord och dess betydelse för elever. 

 

Ett observationsschema har utvecklats av Dockrell m.fl. (2015) för att undersöka 

språkutvecklande faktorer i klassrummet. Verktyget skapades genom en noggrann 

granskning av faktorer som enligt forskning har visat sig stötta elevers talspråkliga 

färdigheter. Observationsschemat består av tre dimensioner. Den första dimensionen, 

fysiska miljön, innefattar 19 faktorer (bl.a. klassrummet är utformat med en öppen 

planlösning). Nästa dimension, lärtillfällen, innefattar fem faktorer (bl.a. eleverna har 

möjlighet att delta i strukturerade samtal med en vuxen). Den sista dimensionen, 

interaktioner, innefattar 20 faktorer (bl.a. turtagande uppmuntras). Med utgångpunkt i 

observationsschemat genomförde Dockrell m.fl. (2015) en studie i 101 brittiska klassrum 

med barn i åldrarna 4–7. Här redovisas enbart resultaten rörande interaktioner eftersom 

denna dimension står i fokus i föreliggande studie. Resultatet visar att de högfrekventa 

faktorerna var att läraren använde elevernas namn, bekräftade deras försök till interaktion 

och pausade förväntansfullt när de interagerade med eleverna. Vidare framträdde det även 

att det var vanligt att läraren ställde öppna frågor till eleverna dvs. frågor som utvidgar 

elevernas tänkande, exempelvis frågor som inleds med vad, var, när, hur och varför. 

Vidare var det vanligt att läraren pratade och använde långsamt taltempo med eleverna 

och gav dem tid för att svara och läraren modellerade även turtagande. Resultatet visar 

även att de lågfrekventa faktorerna var att läraren sällan uppmanade eleverna att använda 

nya ord och erbjöd språkliga mallar/rutiner t.ex. för olika aktiviteter. Vidare framträdde 

det även att det var ovanligt att läraren berömde elevernas förmåga att lyssna och berömde 

elevernas icke-verbal kommunikation. Något som även var ovanligt var att läraren 

använde lexikala/syntaktiska kontraster och erbjöd olika språkliga alternativ.  

 

En svensk version av observationsschemat har utvecklats och testats i en svensk 

skolkontext (Waldmann & Sullivan, 2017). Texten översattes till svenska och 

formuleringarna följer den engelska originalversionen. Waldmann och Sullivan (2017) 

genomförde även en liknande studie som Dockrell m.fl. (2015), fast i 20 klasser i årskurs 
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1. Resultat överensstämde i stor utsträckning med resultaten av den brittiska studien vad 

gäller vilka interaktionskomponenter som förekom hög- respektive lågfrekvent. Eftersom 

observationsverktyget är ett evidensbaserat verktyg som har visat sig användbart för att 

undersöka språkutvecklande faktorer i klassrummet betraktas verktyget adekvat för 

föreliggande studie. Gällande urvalet av faktorer fokuserar denna studie på faktorer som 

förekom högfrekvent både i Dockrell m.fl.:s (2015) studie och i Waldmann och Sullivans 

(2017) studie, nämligen bekräftelse, öppna frågor, pauser och turtagande. För att inte 

enbart fokusera på högfrekventa faktorer inkluderades även en lågfrekvent faktor utifrån 

dessa studier, nämligen vuxnas uppmuntran gällande nya ord. Vidare inkluderades även 

en faktor som varken framträdde som hög- eller lågfrekvent i dessa studier: vuxna agerar 

språkliga förebilder för ett språk som eleverna ännu inte själva behärskar. Dessa sex 

faktorer ligger som grund för utformandet av föreliggande studies intervjufrågor.  

 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning hur avgörande utvecklingen av elevers 

talspråkliga färdigheter är för deras läs-, skriv- och kunskapsutveckling. Ovannämnda 

studier visar även hur betydelsefulla språkliga interaktioner är för att elever ska kunna 

utveckla sina talspråkliga färdigheter och hur komplext lärarens arbete är när det kommer 

till att erbjuda interaktioner som stöttar deras talspråkliga färdigheter. Därför finns det ett 

stort behov av att, med hjälp av denna studie, ge lärare en insyn och kunskap om hur 

lärare och elever uppfattar att språkliga interaktioner stöttar utvecklingen av elevers 

talspråkliga färdigheter.  

 

3 Metod och material  
I detta kapitel redovisas metodval (3.1), urval (3.2), datainsamlingsmetod (3.3), intervju 

med elev (3.3.1) samt transkribering och analysverktyg (3.4). 

 

3.1 Metodval  
Studien är av kvalitativ form, eftersom den syftar till att ta del av en lärares och dennes 

elevers uppfattningar om hur interaktionerna mellan läraren och eleverna stöttar 

utvecklingen av elevernas talspråkliga färdigheter. För att kunna få en inblick i hur 

människor uppfattar, tänker och förstår en existerande situation behövs enligt Jacobsen 

(2017, s. 88) en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden beskrivs som en öppen metod 

där forskaren så lite som möjligt försöker att påverka informationen som samlas in, vilket 

gör att det insamlade materialet blir verklighetstroget. För att kunna genomföra en 
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kvalitativ studie behöver forskaren ha en tydlig bild av vad som ska samlas in för att 

respondenten ska styras in och ge den information som forskaren är ute efter (Jacobsen, 

2017, s. 85, 88). För att samla in kvalitativa data genomfördes semistrukturerade 

intervjuer. Enligt Denscombe (2016, s. 234) består semistrukturerade intervjuer av öppna 

frågor, följt av följdfrågor som ställs under intervjuernas gång. I semistrukturerade 

intervjuer är den som intervjuar flexibel när det kommer till ordningsföljden på frågorna.  

Vidare läggs det fokus på att respondenten får utrymme att utveckla och fördjupa sina 

svar och tankar. En nackdel med att använda intervjuer som insamlingsmetod kan enligt 

Denscombe (2016, s. 234) vara att respondentens ord inte alltid överensstämmer med 

praktiken och eftersom enstaka individer intervjuas påverkas även studiens tillförlitlighet. 

Dock är intervjuer en lämplig insamlingsmetod som kan ge svar på studiens 

forskningsfrågor eftersom den syftar till att lyfta fram elevers och lärarens uppfattningar 

utan att generalisera resultaten.  

 

3.2 Urval  
Intervjuerna genomfördes på en skola och i en klass som forskaren känner till sedan 

tidigare vilket Denscombe (2017, s. 77–78) beskriver som ett bekvämlighetsurval. Valet 

av studiens urvalsstrategi går att kritisera. Denscombe (2017, s. 77–78) menar att god 

forskning inte är baserad på ett urval som är enklast att nå, men eftersom tiden för studien 

var begränsad var ett bekvämlighetsurval adekvat för att besvara studiens 

forskningsfrågor. Vidare var det även lämpligt eftersom forskaren ville intervjua lärare 

och elever som forskaren byggt upp en relation med och tillit till. Att en relation finns 

mellan intervjuaren och respondenterna kan enligt Denscombe (2017, s. 289) påverka 

intervjusvaren eftersom respondenterna kan känna att de vill hjälpa till och ge svar som 

de tror att intervjuaren är ute efter. Att en relation finns kan dock medverka till en trygg 

intervjumiljö där respondenterna känner tilltro.  

 

Intervjuerna hölls i en årskurs tre på en skola i södra Sverige. Totalt intervjuades sju 

elever, fyra flickor och tre pojkar samt en lärare i samma klass. Eleverna som intervjuades 

har svenska som modersmål eftersom det saknas andraspråkstalare i klassen. I studien 

användes dock enbart sex elevintervjuer, eftersom en flicka inte gav relevanta svar som 

höll sig inom studiens ramar, vilket betyder att studiens resultat inte påverkas.  

 

 



 

9 

För att uppfylla konfidentialitetskravet benämns läraren och eleverna med fiktiva namn 

för att skydda deras identitet (Vetenskapsrådet, 2002).  I studien namnges läraren enbart 

som läraren medan eleverna har fått namnen Love, Maja, Albin, Ebbe, Livia och Siri. 

Genom att skydda deltagarnas identitet och genom att enbart använda det insamlade 

materialet till föreliggande studie följs även nyttjandekravet. Innan studien genomfördes 

skrevs och gavs ett informations- och samtyckesbrev ut till läraren (bilaga A). Ett 

liknande brev skrevs och gavs även ut till eleverna och deras vårdnadshavare, eftersom 

eleverna är minderåriga (bilaga B), vilket gjorde att studien följer informationskravet. 

Genom att låta läraren och eleverna och deras vårdnadshavare avgöra om de ville 

medverka följer studien samtyckeskravet. 

  

3.3 Datainsamlingsmetod  
Intervjufrågorna utarbetades med utgångspunkt i observationsschemat som är utvecklat 

av Dockrell m.fl. (2015). I studien användes den svenska versionen av 

observationsschemat som är översatt av Waldmann och Sullivan (2017). Eftersom studien 

ämnar lyfta lärarens och elevernas uppfattningar om interaktioner användes enbart 

dimensionen interaktioner i observationsschemat som handlar om på vilket sätt de vuxna 

samtalar med elever (Waldmann & Sullivan, 2017). I den tidigare forskningen som 

presenterades i 2.3.2 framgår det att föreliggande studie framförallt fokuserar på fyra 

högfrekventa faktorerna, nämligen bekräftelse, öppna frågor, pauser och turtagande som 

förekom både i Dockrell m.fl.:s (2015) studie och i Waldmann och Sullivans (2017). 

Vidare nämndes det även att en lågfrekvent faktor inkluderades: vuxnas uppmuntran 

gällande nya ord samt en faktor som varken var hög- eller lågfrekvent: vuxna som 

förebilder. Dessa sex interaktionella faktorer låg till grund vid utformandet av studiens 

två intervjuguider, en till läraren (bilaga C) och en till eleverna (bilaga D). Genom att 

använda sig av en intervjuguide säkerställer den som forskar att intervjuerna behandlar 

de teman som är den ursprungliga tanken (Jacobsen, 2017, s. 101). 

 

Under framställandet av intervjuguidernas teman och frågor omarbetades de sex 

interaktionella faktorerna till elev- och lärarfrågor samt passande kategorier. Frågorna till 

läraren och eleverna strukturerades efter fem kategorier: möjlighet till turtagande, 

begreppsanvändning, frågor, stöttning och bekräftelse. Gällande kategorin möjlighet till 

turtagande handlar kategorin inte om dimensionen lärtillfällen i observationsschemat utan 

den omfattar aspekter som rör själva interaktionen. Dimensionen lärtillfällen handlar om 
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aktiviteter i klassrummet, medan möjlighet till turtagande räknas till de interaktionella 

aspekterna av samtalet och inkluderar aspekten taltid mellan läraren och eleverna samt 

den interaktionella faktorn turtagande. Kategorin begreppsanvändning innehåller två 

faktorer: vuxnas uppmuntran gällande nya ord och samt vuxna som förebilder. Vidare 

behandlar kategorin frågor två andra faktorer, nämligen pauser och öppna frågor. Nästa 

kategori stöttning behandlar faktorerna pauser och öppna frågor, dvs. de öppna frågorna 

som läraren använder för att stötta eleverna när de behöver hjälp. Kategorin behandlar 

även faktorn: vuxna som språkliga förebilder. Den sista kategorin bekräftelse omfattar 

faktorn: vuxna bekräftar elevers försök till interaktion.  

 

Utifrån de fem kategorierna konstruerades sedan följdfrågor för att kunna svara på 

studiens syfte och forskningsfrågor. Under intervjuerna vidtogs flera åtgärder för att göra 

intervjusituationerna så naturliga som möjligt. En av åtgärderna var att det enbart var 

intervjuaren och respondenten som närvarade, eftersom Trost (2010, s. 65) skriver att 

intervjuer ska hållas i en trygg och ostörd miljö. Ytterligare en åtgärd som vidtogs var att 

intervjuerna hölls i ett extrarum som både eleverna och läraren brukar arbeta i, vilket 

betydde att de var välbekanta med rummet där intervjuerna hölls.  

 

För att dokumentera intervjuerna spelades de in utan bild med hjälp av en mobiltelefon. 

En fördel med att spela in, enligt Trost (2010, s. 74), är att den som intervjuar inte behöver 

skriva ner samtalet, vilket gör att intervjuaren istället kan rikta fokus på respondenten och 

närvara vid intervjun. Eftersom elevintervjuer medför speciella metodologiska 

överväganden beskrivs hur elevintervjuerna gick till i nästa avsnitt. 

 

3.3.1 Intervju med elev  

Elevintervjuerna skedde individuellt där eleven fick börja med att berätta om sin familj. 

Tanken var att ge eleven en öppen och lätt inledande fråga eftersom Trost (2010, s. 59) 

menar att det är ett bra sätt att skapa motivation hos eleven. När elevens intresse fångats 

fortsatte intervjuaren att ställa hur- och varför-frågor, eftersom ja- och nej-frågor i den 

mån det går ska undvikas vid intervjuer. Eleven fick först svara på frågor som behandlade 

kategorin möjlighet till turtagande. Tanken var att börja med en enklare kategori efter 

öppningsfrågan för att dels hålla kvar elevens motivation, dels ge eleven en kontext och 

en förståelse för det övergripandet området som frågorna berörde. Att kategorin möjlighet 

till turtagande bedömdes vara enklare var på grund av att t.ex. taltid i klassrummet är ett 
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enklare fenomen för eleven att relatera till och resonera om än kategorierna stöttning och 

bekräftelse, eftersom taltid handlar om just tid, ett fenomen som eleven troligen har 

observerat i klassrummet och enklare kan resonera om. Kategorierna behandlades sedan 

i följande ordning: begreppsanvändning, frågor, stöttning och bekräftelse. Anledningen 

till att intervjun avslutades med kategorierna stöttning och bekräftelse var för att dessa 

kategorier och dess frågor bedömdes vara svårare för eleven att besvara och relatera till. 

Att dessa kategorier bedömdes vara svårare var på grund av att stöttning och bekräftelse 

är komplexa fenomen som inte är lika enkla för eleven att observera i klassrummet, vilket 

kan leda till att eleven inte är lika bekant med dessa fenomen. Vidare kan detta medföra 

att eleven inte kan relatera och resonera om stöttning och bekräftelse på samma sätt som 

t.ex. taltid. Genom att ge eleven en kontext och hjälpa eleven att skapa sig en förståelse 

med hjälp av enklare frågor var förhoppningarna att eleven skulle förstå och kunna 

besvara de mer utmanande frågorna.  

 

Det var inte bara ordningsföljden på kategorierna och dess frågor som utarbetades för att 

gynna eleven. Vid utformandet av frågorna till eleverna togs även hänsyn till deras 

språkkunskaper. Detta innebar att frågorna i den mån det gick formulerades med ett enkelt 

och elevnära språk, vilket kan ha gett positiva effekter för elevernas förståelse och 

trygghetskänsla. Innan intervjuerna genomfördes var intervjuaren även förberedd på att 

behöva omformulera frågorna om eleven inte förstod. Under elevintervjuerna fick 

intervjuaren vid två tillfällen omformulera frågan då två elever inte förstod 

ursprungsfrågan. Genom att frågan omformulerades kunde eleven därefter svara på 

frågan. När frågorna ställdes till eleven var intervjuaren noga med att ge eleven 

betänketid, eftersom Doverborg, Pramling och Samuelsson (2000, s. 37) skriver att elever 

behöver få tid till att tänka efter och verbalisera sina tankar. Om eleven inte hade fått 

betänketid hade de kunnat känna sig stressade över situationen, vilket hade kunnat 

påverka elevens färdighet att besvara frågorna.  

 

3.4 Transkribering och analysverktyg  
När intervjuerna var genomförda gjordes bastranskriptioner, vilket enligt Norrby (2014, 

s. 101) kan användas i de fall där den som intervjuar inte har som syfte att mäta talpauser 

och uttal av ord. Syftet med transkriptionerna var att översätta tal till skrift för att kunna 

svara på studiens forskningsfrågor. Vid intervjuerna handlade det om att få fram lärarens 

och elevers uppfattningar genom en innehållsanalys och därmed fokuserar föreliggande 
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studie på innehållet istället för på pauser och uttal. Att använda innehållsanalys som 

analysmetod innebär enligt Jacobsen (2017, s. 136), att förenkla intervjuerna till ett fåtal 

betydelsefulla kategorier. För att kunna kategorisera materialet krävs ett eller flera teman 

för att sedan placera materialet under olika kategorier. I föreliggande studie gjorde en 

öppen kodning då forskaren, enligt Jacobsen (2017, s. 136), samlade in all liknade data i 

samma kategori.  

 

I denna studie samlades materialet in med hjälp av två intervjuguider. Jacobsen (2017, s. 

136) skriver att forskare som använder intervjuguider redan i förväg har bildat ett visst 

antal kategorier, eftersom frågorna som ställs ska behandla ett visst antal teman. Innan 

intervjuerna påbörjades utformades analysens teman och kategorier för att kunna svara 

på studiens syfte och forskningsfrågor. Detta ledde till att analysen fick två teman: 

lärarens uppfattningar och elevernas uppfattningar. Vidare tog kodningsramen för 

analysen utgångspunkt i de utvalda faktorerna från observationsschemat, som i sin tur är 

utformat utifrån ett sociokulturellt perspektiv med fokus på stöttning och den proximala 

utvecklingszonen. Kategorierna fick benämningarna: möjlighet till turtagande, 

begreppsanvändning, frågor, stöttning och bekräftelse. Dessa fem kategorier användes för 

att svara på studiens första forskningsfråga dvs. lärarens uppfattningar följt av studiens 

andra forskningsfråga dvs. elevernas uppfattningar. Genom att samma kategorier 

användes för att svara på forskningsfråga ett och två gick det även att svara på studiens 

tredje forskningsfråga, dvs. hur lärarens och elevernas uppfattningar överensstämde. 

 

4 Resultat och analys  
I följande kapitel presenteras resultat följt av analys. Först besvaras studiens första 

forskningsfråga, lärarens uppfattningar (4.1), följt av studiens andra forskningsfråga, 

elevernas uppfattningar (4.2) och slutligen studiens sista forskningsfråga, hur lärarens och 

elevernas uppfattningar överensstämmer (4.3).  

 

4.1 Lärarens uppfattningar  
Gällande lärarens uppfattningar behandlas kategorierna i följande ordning: möjlighet till 

turtagande, begreppsanvändning, frågor, stöttning och bekräftelse.  
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4.1.1 Möjlighet till turtagande 

Läraren uppfattar att turen fördelas så att alla elever får taltid i klassrummet. Läraren säger 

att ”hälften av lektionernas tid är elevernas taltid, oavsett ämne”. Hon fortsätter och säger 

”vi har dialoger och samtal med varandra”. I exempelvis matematiken har klassen 

tillsammans olika samtal som innehåller matematiska begrepp. Läraren säger att 

”eleverna får ofta arbeta med problemlösningar och då måste de prata med varandra för 

att kunna delge varandra hur de tänker”. Vidare berättar läraren att eleverna även 

diskuterar mycket i SO och i NO/teknik.  

 

När det kommer till hur turen fördelas mellan eleverna och läraren säger läraren ”det är 

nog jag, eller jag styr samtalet” och förtydligar detta genom att säga ”om vi ska diskutera 

något om SO i religion kan eleverna komma in på helt andra saker som inte hör till ämnet, 

här bryter jag för att komma tillbaka till det vi ska prata om”. När det kommer till hur 

turen fördelas mellan eleverna säger läraren att ”det finns elever i klassen som talar mer 

än andra”. Läraren fortsätter och säger ”det finns alltid de elever som vill prata och skriker 

rakt ut, men jag försöker fördela turen i klassrummet så att alla får tala”. Läraren berättar 

att hon fördelar turen till de elever som inte har fått yttra sig. Även de elever som inte 

räcker upp handen får turen, då hon menar att dessa elever oftast kan trots att de inte 

räcker upp handen. Ofta låter läraren de elever inleda som själva inte har bett om att få 

turen; läraren menar att elevernas svar annars blir ”jag tycker likadant som han/hon”. 

 

4.1.2 Begreppsanvändning   

Lärarens anser sig använda ett varierat språk, men är mån om att inte blanda för många 

olika ämnesbegrepp, speciellt i matematiken. Anledningen till att läraren använder ett 

varierat språk är för att eleverna befinner sig på olika kunskapsnivåer. Läraren förtydligar 

och säger ”eleverna förstår på så olika sätt”. När det kommer till att agera förebild för ett 

språk som eleverna ännu inte själva producerar berättar läraren att eleverna vill att hon 

gör det för att de sedan ska kunna behärska språket. Läraren säger att ”redan i ettan 

använde jag ett språk som omfattade begrepp som eleverna inte förstod och nu i trean kan 

jag prata mer fritt om begreppen som eleverna tidigare inte behärskat”. Vidare försöker 

läraren även i klassrummet uppmana eleverna att använda nya ord. Läraren säger ”ja 

speciellt i faktatexter. När eleverna ska förklara något får de inte använda ordet innan de 

förstår ordet. Ta reda på ordet och du får använda det om du förstår ordet”. Läraren 
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förtydligar med att säga ”om eleverna exempelvis inte förstår ordet föda får de inte 

använda ordet innan de förstår det”.  

 

4.1.3 Frågor 

Lärarens uppfattningar är att hon använder öppna frågor i språkliga interaktioner med 

eleverna. Vidare menar läraren hon ger eleverna den paus som de behöver för att de ska 

kunna besvara de öppna frågorna som hon ställer. De öppna frågorna som läraren ställer 

är ”hur tänkte du?”, ”varför gjorde du så?”, ”hur hade du gjort?” och ”kan man göra på 

något annat sätt?”. Genom att använda öppna frågor menar läraren att eleverna dels får 

sätta ord på hur de tänker, dels får lära av varandra. Läraren betonar att hon alltid vill veta 

hur eleverna tänker när de löser matematiska uppgifter eftersom hon vill veta att eleverna 

själva har löst uppgiften. Läraren förklarar med att säga ”om en elev säger, det blir 19” 

frågar jag ”hur kom du fram till det svaret?”. Fortsättningsvis berättar läraren att hon vill 

att eleverna ska förstå att det kan finns fler sätt att lösa en specifik uppgift på och berättar 

vidare att eleverna ofta söker efter det ”rätta svaret”.  

 

Gällande hur lång paus läraren ger eleverna innan de behöver svara på frågor medger 

läraren att hon ger eleverna en för kort paus. Läraren säger att ”där är jag nog lite svag, 

det vet jag att jag är, jag ger dem för lite betänketid”. Hennes uppfattning är att hon gärna 

vill stötta eleverna genom att säga ”vill du ha hjälp?” eller ”ska vi hjälpas åt?”. 

 

4.1.4 Stöttning 
När det kommer till stöttning berättar läraren att hon använder sig av öppna frågor för att 

stötta eleverna. Läraren menar att hon kan ställa öppna frågor för att stötta eleverna om 

de inte klarar att lösa uppgiften själva. Läraren säger att ”jag ställer enkla öppna frågor 

till eleverna och därefter sammanfattar jag elevernas svar utifrån elevernas egna ord för 

att visa att de kan”. För att förtydliga vad hon menar ge hon exemplet ”jaha du menar 

såhär...”. Vidare säger läraren ”när jag ställer öppna frågor hjälper jag eleverna att sätta 

ord på sina tankar”.  

 

4.1.5 Bekräftelse  

När det kommer till bekräftelse anser läraren att hon bekräftar elevernas interaktion på 

två olika sätt, dels genom att bygga vidare samtalet, dels genom att ge eleverna verbal 

respons. Läraren berättar att hon är mån om att bekräfta elevernas interaktion genom att 

bygga vidare samtalet utifrån vad eleverna säger. Läraren förtydligar med att säga ”jag 
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planerar min undervisning väl, men ibland är det bara inledningen jag får med eftersom 

eleverna har tankar på andra saker. Genom att gå vidare med det som eleverna är 

intresserade av får jag med eleverna eftersom deras intresse uppehålls”. Läraren är även 

mån om att varje dag ge eleverna ytterligare bekräftelse i form av verbal respons. Här 

berättar läraren att hon kan bekräfta elevernas interaktion genom att säga ”vad bra att du 

förklarade på det sättet”.  

 

4.1.6 Analys  

Rörande den första forskningsfrågan visade resultaten att läraren, i enlighet med det 

sociokulturella perspektivet, lägger stor vikt vid att skapa lektioner där eleverna får delta 

i språkliga interaktioner (Säljö, 2000). Läraren betonar att det är viktigt att alla tilldelas 

turen i klassrummet eftersom eleverna lär sig genom att delge och ta del av varandras 

tankar. Genom dessa samtal stöttas utvecklingen av elevernas talspråkliga färdigheter. 

Vidare lyfter läraren att klassen samtalar och diskuterar mycket i matematik, SO och 

NO/teknik. Att eleverna ges rika möjligheter att interagera och diskutera i klassrummet 

innebär att eleverna behöver vara språkligt aktiva, vilket enligt Dockrell m.fl. (2015, s. 

272) och Dockrell m.fl. (2010, s. 499) har visat sig stötta utvecklingen av elevers 

talspråkliga färdigheter. I dessa språkliga interaktioner stöttas eleverna både av en mer 

kunnig lärare och av sina klasskamrater, vilket kan göra att de når längre i sina 

resonemang än vad de hade kunnat göra på egen hand. Eftersom eleverna i 

undervisningen får använda sina talspråkliga färdigheter för att tolka syften i olika 

skolämnen ges eleverna även möjlighet att utveckla sin språkliga tilltro, vilket ger 

eleverna nyckeln till att fungera i samhället (Säljö, 2000, s. 34, 82, 74).  

 

I undervisningen anser läraren att hon använder ett varierat språk eftersom eleverna 

befinner sig på olika kunskapsnivåer, vilket betyder att läraren agerar som en språklig 

förebild. I likhet med Dockrell m.fl. (2015, s. 277) och Dockrell m.fl. (2010, s. 497–515) 

anser läraren att ett varierat språkbruk stöttar utvecklingen av elevernas talspråkliga 

färdigheter. Att läraren använder ett varierat språk kan bidra till att undervisningen blir 

bättre anpassad till elevernas olika kunskapsnivåer och därmed blir mer tillgänglig för 

alla elever. Vidare berättar läraren att hon bekräftar elevernas interaktion när hon bygger 

vidare på elevernas samtal och ger eleverna verbal respons, vilket enligt Dockrell m.fl. 

(2015, s. 277) och Dockrell m.fl. (2010, s. 497–515), har visat sig stötta utvecklingen av 

elevers talspråkliga färdigheter. Genom att läraren använder ett varierat språkbruk och 
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därigenom agerar språklig förebild samtidigt som hon bygger vidare på elevernas samtal 

kan läraren lägga sig på en högre språklig nivå än vad eleverna befinner sig på. Följden 

av detta kan bli att läraren stöttar alla elever så att de kan nå en högre språklig nivå i sina 

individuella proximala utvecklingszoner (Hwang & Nilsson 2011 s. 67, 257).  

 

Rörande frågorna som läraren använder sig av i klassrummet överensstämmer lärarens 

uppfattningar med vad tidigare forskning benämner som talspråksutvecklande (Mercer, 

2008). Att läraren använder sig av öppna frågor, i detta fall hur-frågor och varför-frågor, 

ger eleverna möjligheter till att reflektera och delge sina tankar och idéer. Öppna frågor 

skapar möjligheter till språkliga interaktioner mellan lärare och elever samt mellan elever 

och kan därigenom stötta utvecklingen av elevernas talspråkliga färdigheter.  

 

I undervisningen anser läraren att hon använder sig av frågor även i stöttande syfte. 

Läraren menar att hon dels stöttar eleverna genom att avbryta och fråga om de behöver 

hjälp, dels ställer stöttande öppna frågor. I likhet med Jensen (2009, s. 17) anser dock 

läraren att eleverna inte alltid ges den paus som de är i behov av för att kunna besvara 

frågorna som hon ställer. För vissa elever kan denna form av stöttning vara adekvat, 

medan andra elever kan begränsas i sin språk- och kunskapsutveckling. Att läraren ger 

eleverna en längre paus kan medföra att flera elever kan ge mer utförliga och detaljerade 

svar på öppna frågor, vilket i sin tur stöttar utvecklingen av deras talspråkliga färdigheter. 

Läraren behöver här hitta utrymmet mellan vad eleverna precis klarar av på egen hand 

och vad eleverna kan klara av med stöttning av läraren för att de ska nå nästa steg sina 

proximala utvecklingszoner (Hwang & Nilsson 2011 s. 67, 257). 

 

4.2 Elevers uppfattningar 
Gällande elevernas uppfattningar behandlas kategorierna i följande ordning: möjlighet till 

turtagande, begreppsanvändning, frågor, stöttning och bekräftelse.  

 

4.2.1 Möjlighet till turtagande  

Alla sex elever tycker att det är viktigt att alla elever fördelas turen i klassrummet. Siri, 

Maja, Ebbe och Albin tycker att det är viktigt för att de ska kunna ta del av varandras 

tankar och lösningar. Albin förtydligar detta med att säga ”andra kan tänka på ett annat 

sätt och då kan jag lära mig att tänka på ett annat sätt och då kan jag själv bli bättre”. Siri 

säger att ”om man får prata kan man hjälpa till med exempelvis en mattekluring, om jag 
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tar del av andras förslag kan jag ta del av deras tankar och förstå hur de tänker”. Ebbe 

tycker även att det är viktigt att turen i klassrummet fördelas för att alla ska få säga sin 

åsikt, vilket även Livia uttrycker. Enligt Love ska turen i klassrummet fördelas för att alla 

ska känna sig sedda; han säger ”annars kan man känna sig osynlig jämförelse med de 

andra, man blir ledsen när man själv inte får prata och andra får prata. Vissa får säga ofta 

och det får inte jag”.  

 

Även fast eleverna tycker att det är viktigt att turen fördelas i klassrummet upplever några 

av dem att vissa elever inte får taltid. Livia säger att ”alla får inte prata, men läraren brukar 

ta de som inte sagt något”. Siri menar att ”alla får prata som vill, om man inte vill prata 

så mycket så behöver man inte det, men läraren vill att alla ska tycka till och prata”. Siri 

fortsätter och säger ”om två räcker upp handen och en av dem svarade förra gången får 

den andra svara denna gången. Om en elev som inte räcker upp handen så ofta gör hon så 

att den eleven får svara. Hon tar främst de som inte har fått säga något”. Maja, Love, 

Albin och Ebbe upplever däremot att alla elever tilldelas turen i klassrummet. Alla sex 

elever upplever dock att vissa elever får mer taltid än andra i klassrummet. Maja, Ebbe 

och Love menar att det finns elever i klassen som är blyga, vilket gör att de pratar mindre 

än andra. Love förtydligar detta med att säga ”de som är blyga räcker inte upp handen 

och de som räcker upp handen får då prata”. Han uppfattar att de blyga eleverna inte vågar 

prata högt i klassrummet och Ebbe och Siri tror att de beror på att de är rädda för att svara 

fel. Maja säger också att dessa elever inte räcker upp handen, men förtydligar att det inte 

alltid är samma elever som inte räcker upp handen. Livia, Albin och Siri anser däremot 

att det alltid är samma elever. För att ge de tysta eleverna turen berättar Albin, Love, 

Ebbe, Maja och Livia att läraren tilldelar dessa elever turen trots att de inte räcker upp 

handen. Albin ger här exemplet ”hon säger till den personen fast den personen inte räcker 

upp handen och då brukar den personen svara”. Maja säger att ”om det är någon uppgift 

som hon vet att de tysta kan men inte vågar säga så brukar hon fråga de som inte räcker 

upp handen och ofta är det frågor som handlar om vad de tror”. Siri menar att alla elever 

ibland räcker upp handen, och då väljer läraren att ge de elever turen som inte brukar 

räcka upp handen.  

 

När eleverna får frågan ”vilka pratar mest i klassrummet?” har eleverna skilda 

uppfattningar. Love tycker att eleverna som sitter längst fram får turen oftast, medan Siri 

och Maja anser att det är deras lärare som pratar mest. Förutom att läraren pratar mest 
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anser Siri inte att det är någon speciell elev som får mest taltid. Ebbe säger att ”det finns 

vissa i klassen som pratar lite mer, men det är nog bara är för att de är väldigt glada, men 

det är inte jättestor skillnad”. Albin är lite osäker på vem som pratar mest men kommer 

fram till att det är en speciell elev som han anser pratar mest. Livia uppfattar däremot att 

det är två specifika elever som pratar mest. Eleverna får även frågan ”hur mycket tid får 

du till att prata med din lärare och förklara hur du tänker när du löser olika uppgifter?”.  

Här är Siri, Maja, Albin och Ebbe överens om att de får den tid som de anser att de 

behöver. Livia säger att ”jag får ganska mycket tid, men det händer inte under varje 

lektion”. 

 

4.2.2 Begreppsanvändning   

Under intervjuerna berättade både Maja och Livia att de vill att deras lärare ska använda 

sig av och förklara med enkla ord för att de ska förstå när de samtalar. Vidare berättar 

Maja att henne förståelse ökar när läraren använder sig av bilder i kombination med enkla 

ord. Siri berättar att hon enklast förstår när läraren sätter in orden i ett elevnära 

sammanhang och på så sätt ger en detaljerad förklaring. Ebbe säger också att läraren ska 

förklara och förtydliga och ger ett exempel på hur detta kan gå till: ”man trycker på 

pedalen och sedan går den framåt genom att pedalen börjar snurra”. Ibland agerar deras 

lärare språklig förebild och använder ett språk som eleverna ännu inte själva producerar. 

Siri berättar att det dels händer i matematiken, dels vid högläsningen men poängterar att 

läraren brukar stanna och förklara. Om läraren inte självmant förklarar är alla elever 

samstämmiga om att de alltid frågar sin lärare om de inte förstår. När eleverna får frågan 

”varför tror du att din lärare använder ord som inte du behärskar?” ger enbart tre av sex 

elever ett svar. De tre elever som svarar har väldigt olika uppfattningar. Ebbe svarar ”för 

att man ska kunna prata på ett annat sätt. Senare kanske man behöver kunna använda 

orden för att slippa göra världens längsta mening”. Siri tror att det är på grund av att de 

måste lära sig ”vuxna ord” för att sedan kunna använda dem när de blir stora. Love anser 

att det är för att alla familjer använder olika ord. Tre elever uppfattar även att läraren 

uppmanar dem att använda nya ord som de ännu inte behärskar. Siri och Livia tycker att 

det sker ibland. Livia fortsätter med att säga ”vissa räkneord, hon brukar säga vad de 

betyder och då säger jag också dem”. Ebbe berättar att han får lära sig nya ord med hjälp 

av ordböcker.  
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4.2.3. Frågor 

Alla elever har uppfattningen att läraren använder sig av frågor som börjar med vad. Här 

ger eleverna exempel som ”vad blev det?”, ”vad är svaret?”, ”vad är multiplikation?” 

samt ”vad finns det för kommuner?”. Siri berättar att läraren kan använda en vad-fråga 

för att sedan utveckla den till en öppen fråga som börjar med hur. Här ger hon exemplet 

”vad blir talet? Kan någon komma fram och visa mig, hur gör du?” Förutom hur-frågor 

berättar Ebbe att läraren ställer frågor som ”förstår du det här ordet?” och ”förstår ni vad 

vi ska göra?” Livia berättar även att läraren brukar ställa öppna frågor där de får förklara 

hur de har tänkt när de räknade ut en uppgift. Fyra elever säger att det ibland räcker att de 

ger ett kort svar på frågorna, men de är även överens om att de ibland måste utveckla sina 

svar. Ebbe säger att ”ibland frågar hon hur du tänker och ibland vill hon bara ha ett svar”, 

men han vet inte varför hon gör så. Siri och Love har uppfattningen att läraren alltid vill 

att hon ska utveckla sina svar. Siri säger ”hon ber mig förklara hur jag kom fram till 

lösningen eftersom hon vill veta hur jag gjorde” Siri menar att läraren gör så för att andra 

ska kunna ta del av hennes tankar och kunna använda sig av det nästa gång. Detta 

resonemang har även Love. Albin säger att ”man lär sig att tänka hur man tänker” då 

läraren ber honom förklara hans tillvägagångssätt.  

 

När eleverna fick frågan ”brukar din lärare ställa en ny fråga när du precis har svarat på 

en” skiljde sig elevernas svar åt. Love berättar att läraren kan ställa flera frågor efter 

varandra och ger exemplet ”hur många gånger behöver vi räkna ihop 10 för att komma 

till 100? Om vi har 10+10, vad blir det? Och så har vi 10+10 igen?”. Han menar att läraren 

gör så för att det ska bli lättare att räkna ut uppgiften. Maja tycker också att läraren ställer 

flera frågor; hon säger ”om det är något ord man ska förklara och så förklarar man ordet 

med ännu ett svårt ord, då ber hon mig att förklara även det ordet”. Maja menar att läraren 

gör så för att de själva ska förstå vad de pratar om, vilket även Ebbe tror är anledningen. 

Albin uppfattar att läraren ibland ställer flera frågor efter varandra men säger att han 

tycker det är svårt när läraren gör det.  

 

Eleverna får även frågan ”hur lång tid får du till att tänka efter innan du behöver svara på 

en fråga?” Här svarar Ebbe och Livia att läraren pausar så länge som de behöver, medan 

Albin och Maja uppfattar att läraren pausar i ungefär en minut innan de behöver svara. 

Maja säger även ”om inte jag själv kan svara brukar läraren fråga mig om vi istället ska 

låta någon annan i klassen besvara frågan”. Siri säger att läraren brukar pausa i 20 
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sekunder så att hon får tänka, medan Love uppfattar att läraren ger honom en paus på 

fem–tio sekunder. Alla sex upplever dock att läraren ger dem den paus som de är i behov 

av innan de behöver svara på frågan. Här säger Siri ”jag får ta det lugnt och fundera och 

jag hinner även ställa upp ett mattetal om jag behöver”. När det kommer till hur lång paus 

läraren ger eleverna för att besvara frågan, exempelvis pausen de ges för att förklara hur 

de tänkt vid en uträckning, är alla överens om att läraren inte pausar så länge som de 

behöver. 

 

4.2.4 Stöttning  

När det kommer till stöttning upplever alla elever att deras lärare på något sätt stöttar 

dem. Ebbe berättar att läraren brukar stötta honom genom att ge en ”hint”. Han förklarar 

genom att säga ”om vi ska komma på ordet kommun kan hon säga k för att hjälpa mig”. 

Livia, Albin och Siri menar att läraren hjälper dem genom att förklara ord och hur de ska 

gå tillväga då hon agerar språklig förebild för ett språk som eleverna ännu inte själva 

producerar. Siri fortsätter och säger ”när hon förklarar hur vi ska gå tillväga vid t.ex. en 

matematikuppgift brukar hon använda både de svåra orden som står i uppgiften och ord 

som vi enklare förstår”. Siri förtydligar med att säga ”när hon förklarar ord använder hon 

även de svåra orden i sin förklaring”. Livia berättar även att läraren ibland läser, vilket 

hon även upplever som stöttande. Albin berättar också att läraren ibland visar.  Maja säger 

att ”hon brukar ställa frågor om vad svaret blir, exempelvis kring en matteuppgift, hon 

hjälper mig att förstå hur jag tänker och då kan jag lösa uppgiften”.  

 

4.2.5 Bekräftelse  

Alla sex elever upplever att läraren på något sätt bekräftar deras interaktion. Liva och 

Maja säger att läraren brukar bekräfta deras interaktion genom att säga att hon förstår 

dem. Ytterligare berättar Liva ”hon brukar förklara ännu mer utifrån det jag har sagt och 

då vet jag att hon förstår mig”. Siri tycker att läraren bekräftar hennes interaktion genom 

att hon säger ”ja precis, ja så kan man göra”. Siri berättar även att läraren brukar bekräfta 

hennes interaktion genom att återupprepa det hon säger. Albin och Love menar att läraren 

bekräftar deras interaktion då hon säger att det är rätt, medan Ebbe menar att läraren 

bekräftar hans interaktion genom att nicka eller skriva upp det han säger på tavlan.  
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4.2.6 Analys  

Rörande den andra forskningsfrågan visade resultaten att eleverna, i enlighet med 

sociokulturella perspektivet (Säljö 2000, s. 186–191), under lektionerna ges möjligheter 

att interagera med både lärare och klasskamrater. Genom denna interaktion menar 

eleverna att de får ta del av varandras tankar och idéer och hjälpas åt, något som enligt 

tidigare forskning stöttar utvecklingen av elevernas talspråkliga färdigheter (Dockrell 

m.fl., 2015, s. 272; Dockrell m.fl., 2010, s. 499). Eleverna anser att läraren i 

undervisningen använder sig av ett varierat språk, bygger vidare på elevernas samtal och 

uppmanar dem att använda nya ord. Som exempel nämner eleverna att läraren i 

matematiken introducerar matematiska begrepp samtidigt som hon förklarar med ord som 

eleverna behärskar. Utifrån detta går det att tyda att läraren agerar språklig förebild 

samtligt som hon uppmanar eleverna att använda nya ord då hon kombinerar elevnära ord 

med ämnesord. Här lägger sig läraren på en högre kunskapsnivå än vad eleverna befinner 

sig på samtidigt som hon erbjuder språklig stöttning, vilket både utmanar eleverna och 

stöttar dem så att de kan nå en högre nivå i sina talspråkliga färdigheter (Dockrell m.fl., 

2015; Hwang & Nilsson 2011 s. 67, 257; Dockrell m.fl., 2010, s. 497–515). Om läraren 

däremot hade valt att inte introducera och använda ämnesbegrepp som är okända för 

eleverna riskerar eleverna att inte stöttas på ett adekvat sätt i undervisningen av 

skolspråket och därmed begränsas i sin utveckling av talspråkliga färdigheter. 

 

Gällande användningen av frågor uppfattar eleverna att läraren använder sig av öppna 

frågor, t.ex. hur-frågor, i kombination med slutna frågor t.ex. ”förstår du det här ordet?”. 

Eleverna menar att de genom hur-frågor utmanas att berätta och förklara hur de tänker. 

Detta resultat ligger i linje med tidigare forskning om hur öppna frågor stöttar 

utvecklingen av elevernas talspråkliga färdigheter (Mercer, 2008). Till skillnad från 

öppna frågor behöver eleverna vid slutna frågor inte förmedla sina tankar med följden av 

att deras talspråkliga färdigheter inte erbjuds samma grad av utmaning och stöttning som 

vid öppna frågor. Vidare menar eleverna att läraren ger dem den paus som de är i behov 

av innan de behöver besvara frågor, något som enligt forskningen har visat sig stötta 

utvecklingen av elevernas talspråkliga färdigheter (Dockrell m.fl., 2015). 

 

Rörande stöttning uppfattar eleverna att läraren stöttar dem på olika sätt genom språkliga 

interaktioner. Lärarens fokus på språklig stöttning kan sammanlänkas med det 

sociokulturella perspektivets syn på lärande och utveckling, där vi lär oss i interaktion 
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med andra (Säljö, 2000). Eleverna menar att läraren stöttar dem genom att ställa öppna 

frågor, förklara ord och hur de ska gå tillväga, ge en ”hint” och läsa högt. Att ställa öppna 

frågor kan hjälpa eleverna att komma in på rätt spår eftersom läraren hjälper eleverna att 

sätta ord på sina tankar. Stöttning i form av förklaring av ord kan öka elevernas förståelse 

och hjälpa dem framåt. När läraren förklarar t.ex. ord genom att använda orden i 

förklaringarna agerar läraren språklig förebild, vilket kan leda till att elevernas ordförråd 

utvecklas. Detta i sin tur kan gynna både elevernas förståelse vid läsningen av texter och 

deras skrivutveckling (Verhoeven, Van Leeuwe & Vermeer, 2011 s. 8–9; Snowling & 

Hulme 2011, s. 1–2; Treiman, 2017, s. 271). När läraren stöttar genom att ge en ”hint” 

kan det hjälpa eleverna att komma in på rätt spår. För de elever som har svårt att 

exempelvis tyda en uppgiftsbeskrivning kan högläsning vara den stöttning som kan hjälpa 

eleverna framåt. Om läraren läser texten högt slipper eleverna att läsa, vilket kan hjälpa 

eleverna att lättare skapa sig en förståelse för uppgiftsbeskrivningen. Här stöttar läraren 

eleverna på olika sätt, dvs. individanpassar sin stöttning, vilket gör det möjlighet för 

eleverna att nå nästa nivå i sina proximala utvecklingszoner (Hwang & Nilsson 2011 s. 

67, 257).   

 

4.3 Hur överensstämmer lärarens och elevernas uppfattningar?  
Genom att ta del av resultaten från studiens första och andra forskningsfråga går det att 

besvara studiens tredje forskningsfråga. Både läraren och eleverna tycker att det är viktigt 

att turen fördelas i klassrummet. Läraren och fyra elever uppfattar att alla elever får taltid, 

medan två elever uppfattar att alla får taltid. När det kommer till hur turen fördelas mellan 

eleverna är både läraren och eleverna överens om att vissa elever får mer taltid än andra. 

Läraren och två elever uppfattar även att det är läraren som yttrar sig mest under 

lektionerna, vilket de andra fyra eleverna inte har några uppfattningar om. Läraren anser 

att hon fördelar turen i klassrummet, vilket överensstämmer med elevernas uppfattningar. 

Både läraren och eleverna berättar även att de som inte räcker upp handen fördelas turen.  

 

När det kommer till begreppsanvändning uppfattar både läraren och eleverna att läraren 

använder ett varierat språk och därigenom agerar språklig förebild. Både läraren och 

eleverna är här eniga om att det är bra att använda ett varierat språk eftersom alla elever 

förstår på olika sätt. För att eleverna enklast ska förstå understryker läraren att hon är mån 

om hon inte blanda för många olika ämnesbegrepp. Eleverna däremot anser att deras 

förståelse ökar när läraren förklarar, använder enkla ord och bilder. Vidare berättar läraren 
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att hon uppmanar eleverna att använda nya ord och poängterar att de måste förstå orden 

innan de själva använder dem. Tre elever uppfattar också att de uppmanas att använda 

nya ord som de ännu inte behärskar, medan tre elever inte ger någon kommentar. 

 

Rörande frågor är både läraren och eleverna överens om att läraren ställer öppna frågor, 

men eleverna menar även att läraren ställer slutna frågor. Läraren berättar att eleverna 

måste ge utvecklade svar medan eleverna uppfattar att även korta svar räcker ibland. 

Något som läraren och eleverna är överens om är att läraren dels ställer följdfrågor, dels 

ger eleverna den paus de behöver för att besvara frågor. Något som de inte är överens om 

är pausen eleverna ges innan de behöver svara på frågor. Här uppfattar läraren och en elev 

att eleverna inte får den paus som de behöver, medan de övriga fem eleverna uppfattar att 

pausen som de får är lagom.  

 

Gällande stöttning använder läraren sig av öppna frågor för att stötta eleverna, vilket även 

överensstämmer med en elevs uppfattning. De andra eleverna uppfattar dock att läraren 

stöttar dem genom att ge en ”hint”, förklarar ord och tillvägagångssätt eller läser högt. 

När läraren förklarar menar eleverna att läraren agerar språklig förebild. 

 

För att bekräfta elevernas interaktioner uppfattar både läraren och eleverna att läraren 

bygger vidare på deras samtal. Läraren uppfattar även att hon bekräftar elevernas 

interaktioner genom verbal respons, exempelvis ”vad bra att du förklarade på det sättet” 

vilket skiljer sig mot elevernas uppfattningar. Eleverna anser att läraren bekräftar deras 

interaktioner då hon återupprepar deras yttrande, skriver deras svar på tavlan samt ger 

bekräftande ord, exempelvis ”ja precis”. Tabell 1 sammanfattar resultaten av studiens 

första, andra och tredje forskningsfråga. 
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Tabell 1. Översikt över likheter och skillnader i uppfattning mellan eleverna och läraren 

    Kategorier  Likheter Skillnader 

 Lärare Elever 

Möjlighet till 
turtagande 

Eleverna får taltid 

 

Läraren fördelar turen 

 

Oavsett om eleverna räcker 
upp handen får de turen 

 

Två elever och läraren anser 
att läraren pratar mest  

 

Alla elever ges inte samma 
taltid 

 

Visa elever är mer tysta än 
andra  

Alla elever får taltid 

 

 

Fyra av sex elever anser att alla 
får taltid 

 

Begreppsanvändning Tre elever och läraren 
uppfattar att läraren 
uppmanar eleverna att 
använda nya ord  

 

Läraren använder ett varierat 
språk och agerar språklig 
förebild 

Läraren använder olika 
begrepp för att eleverna 
ska förstå 

 

Eleverna får inte använda 
ord som de inte förstår 

När läraren förklarar, använder 
enkla ord och bilder ökar 
elevernas förståelse 

 

Tre elever uppfattar att de inte 
behöver lära sig nya ord 

Frågor  En elev och läraren anser att 
eleverna ges en för kort paus 
innan de behöver besvara 
frågor 

 

Öppna frågor 

 

Följdfrågor 

 

Läraren pausar för att ge 
eleverna den tid de behöver 
för att besvara frågor 

Korta svar räcker inte, 
eleverna måste ge 
utvecklade svar 

Ibland räcker korta svar och 
ibland behöver de ge utvecklade 
svar 

 

Slutna frågor 

 

Fem av sex elever anser att de får 
den paus som de är i behov av 
innan de behöver besvara frågor 

Stöttning  Ställer öppna frågor   Läraren visar, ger en ”hint”, 
förklarar och läser högt. När 
läraren förklarar agerar hon 
språklig förebild 

Bekräftelse Läraren bekräftar deras 
interaktion genom att bygga 
vidare på elevernas samtal 

Bekräftar deras interaktion 
genom verbal respons 

Läraren bekräftar deras 
interaktion genom att upprepar 
deras yttranden, säger bekräftade 
ord och skriver deras svar på 
tavlan 
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4.3.1 Analys  
Rörande den tredje forskningsfrågan visar resultaten både likheter och skillnader mellan  

lärarens och elevernas uppfattningar. I enlighet med det sociokulturella perspektivet 

(Säljö 2000, s. 186–191), ges eleverna under lektionerna möjlighet att delta aktivt i 

språkliga interaktioner. Läraren och eleverna betonar att eleverna genom språkliga 

interaktioner får lära och ta del av varandras tankar och idéer, något som (Dockrell m.fl., 

2015, s. 272; Dockrell m.fl., 2010, s. 499) benämner som talspråkutvecklande. Vidare 

visar resultaten att både läraren och eleverna uppfattar att läraren bygger vidare på 

elevernas samtal och uppmanar eleverna att använda nya ord. Resultaten visar även att 

läraren erbjuder eleverna stöttning genom att använda ett varierat språk samtidigt som 

hon agerar språklig förebild. Även fast eleverna kanske inte förstår vissa ord som läraren 

använder kan de ta till sig orden för att sedan associera dem till specifika sammanhang. 

Om eleverna får möta orden flera gånger ökar snabbheten i mötena och orden får allt fler 

kopplingar för eleverna, vilket kan leda till att elevernas förståelse för orden ökas. Genom 

att eleverna får kunskap om ords betydelse ges de även möjligheter att utveckla sin 

läsförståelse och skapa sig en bättre förståelse av texter (Verhoeven, Van Leeuwe & 

Vermeer, 2011 s. 8–9; Snowling & Hulme 2011, s. 1–2).  

 

Gällande frågor uppfattar läraren att hon enbart ställer öppna frågor, medan eleverna även 

menar att läraren ställer slutna frågor. Trots att slutna frågor generellt inte utmanar 

elevernas eget tänkande i samma utsträckning som öppna frågor, verkar enligt elevernas 

uppfattningar, läraren ställa dessa typer av frågor. Konsekvensen av detta kan bli att 

eleverna begränsas i utvecklingen av sina talspråkliga färdigheter, eftersom Mercer 

(2008) benämner de öppna frågorna som talspråksutvecklande. Vidare har eleverna och 

läraren skilda uppfattningar om pausen läraren ger eleverna innan de behöver besvara 

frågor. Läraren uppfattar att eleverna inte får den paus som de behöver medan eleverna 

uppfattar att de får den paus som de är i behov av. Att läraren och eleverna har olika 

uppfattningar kan medföra att eleverna begränsas i sin språk- och kunskapsutveckling, 

eftersom Dockrell m.fl. (2015) betonar vikten av att läraren använder sig av pauser i 

undervisningen.  

 

Vidare har eleverna och läraren skilda uppfattningar rörande hur läraren stöttar eleverna 

genom språkliga interaktioner. Medan läraren uppfattar att hon stöttar genom öppna 

frågor menar eleverna att läraren även stöttar genom att förklara ord och tillvägagångssätt, 

ge en ”hint” och läsa högt. När läraren t.ex. förklarar ord menar eleverna att hon agerar 
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språklig förebild eftersom förklaringarna omfattar de ord som eleverna uppfattar som 

svåra. Skillnader mellan lärarens och elevernas uppfattningar om hur eleverna bör 

utmanas och stöttas riskerar att leda till att eleverna inte upplever sig få den stöttning som 

de behöver för att utveckla sina talspråkliga färdigheter. Att eleverna ges den form av 

stöttning som de anser stöttar dem kan medföra att eleverna når nästa språkliga nivå i sina 

proximala utvecklingszoner (Hwang & Nilsson 2011 s. 67, 257). Om läraren får ta del av 

elevernas uppfattningar kan läraren lägga upp undervisningen utifrån en gemensam syn 

hur eleverna bör utmanas och stöttas för att de ska kunna tillgodogöra sig undervisningen 

och utveckla sina talspråkliga färdigheter.  

 

5 Diskussion  
I föreliggande studie undersökes en lärares och dennes elevers uppfattningar om hur 

interaktioner mellan läraren och eleverna i årskurs 3 stöttar utvecklingen av elevernas 

talspråkliga färdigheter. Sammanfattningsvis visar resultaten att lärarens och elevernas 

uppfattningar både överensstämmer och skiljer sig åt. Gällande hur begreppsanvändning, 

frågor och bekräftelse stöttar elevernas talspråkliga färdigheter finns både likheter och 

skillnader mellan läraren och eleverna, dock utan att varken likheter eller skillnader 

dominerar. Kategorierna som utmärker sig mest är möjlighet till turtagande och stöttning. 

Det framkommer markanta likheter i lärarens och elevernas uppfattningar om vilka 

möjligheter eleverna ges till att interagera med läraren och klasskamraterna, medan stora 

skillnader i uppfattningar framträder gällande hur läraren stöttar eleverna. Här kan det 

poängteras att begreppet stöttning kan tolkas på olika sätt speciellt ur ett lärarperspektiv 

och elevperspektiv. Anledningen till lärarens och elevernas olika uppfattningar kan vara 

att läraren exempelvis inte förknippar visande eller högläsning som stöttande, något som 

eleverna dock gör. Möjligheten finns att läraren exempelvis läser innan hon ställer öppna 

frågor men att hon här inte ser just läsningen som stöttande, till skillnad från eleverna som 

kanske även ser läsningen som stöttande.  

Som tidigare nämnt visar resultaten att lärares och elevers uppfattningar både skiljer sig 

åt och överensstämmer. I praktiken gäller det att lärare framförallt blir medveten om vilka 

uppfattningar som finns. Resultaten visar att läraren uppfattar att hon ställer öppna frågor 

medan eleverna menar att läraren även ställer slutna frågor. Anledningen till detta kan 

vara att läraren inte är medveten om att hon använder slutna frågor i undervisningen. 

Genom att eleverna delar med sig av sina uppfattningar till läraren kan läraren bli 

medveten om hur hon använder frågor. Om läraren blir medveten kan hon utveckla 
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undervisningen så att den på ett bättre sätt motsvarar elevernas förväntningar gällande hur 

lärarens frågor i undervisningen ska stötta utvecklingen av deras talspråkliga färdigheter. 

Utifrån detta får vi en inblick i hur viktigt det är att lärare och elever samtalar med 

varandra oavsett om deras uppfattningar skiljer sig åt eller överensstämmer. Här handlar 

det inte om att lärare och elever ska få samma uppfattningar, utan att de genom att samtala 

kan förstå och ta del av varandras perspektiv, vilket kan göra att lärare både kan anpassa 

och utveckla sin stöttning så att den stöttar utvecklingen av elevers talspråkliga 

färdigheter. 

Här kan det poängteras att lika uppfattningar inte behöver betyda något positivt, 

exempelvis att de båda parterna, i enlighet med läraren och eleverna i studien, kan 

uppfatta att elever inte får samma taltid. För att motverka detta kan lärare och elever 

tillsammans, istället för lärare själv, arbeta för att utveckla undervisningen så att den 

erbjuder så bra stöttning som möjligt av utvecklingen av elevers talspråkliga färdigheter. 

Här kan lärare applicera eventuella problem i klassen och prata öppet om hur de 

exempelvis kan arbeta och tänka för att alla elever ska få samma taltid. 

Resultaten visar också att både läraren och eleverna uppfattar vissa elever som mer tysta 

än andra elever. Anledningen till detta kan vara att eleverna i klassen är vana vid varandra, 

eftersom de snart har gått tillsammans i tre år. Alla känner varandra, vilket medför att 

eleverna vet vad de kan förvänta sig av varandra. Alltså kan det innebära att eleverna har 

olika roller i klassen, vilket kan betyda att klassen förväntar sig att varje elev uppvisar ett 

visst beteende. Vissa elever kan vara tysta, andra stökiga och ytterligare elever kan arbeta 

bra i grupp. Rollerna under dessa år kan ha befäst och kan vara svåra att avvika från. I 

praktiken kan detta innebära att tysta elever automatiskt sällan fördelas turen. De elever 

som arbetar bra i grupp kan få mindre stöttning och de elever som anses vara stökiga kan 

ges mindre utmanande uppgifter, eftersom det finns en risk att lärare har lägre 

förväntningar på dessa elever. Ur detta synliggörs det hur viktigt det är att lärare genom 

språkliga interaktioner individanpassar sin stöttning utifrån de elever som finns i klassen 

med utgångspunkt i de roller som elever har. Exempel på detta kan vara att lärare, i 

enlighet med läraren i studien, stöttar tysta elever genom att ställa öppna frågor i stöttande 

syfte eller tilldela de turen i klassrummet, vilket kan stötta utvecklingen av elevers 

talspråkliga färdigheter. 

För att kunna svara på studiens syfte och forskningsfrågor genomfördes lärar- och 

elevintervjuerna med hjälp av två intervjuguider. Genom att använda intervjuguider finns 
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det möjlighet att genomföra studien igen. Dock är det osäkert att resultatet blir samma 

eftersom studiens resultat baseras på uppfattningar. Det går heller inte att säkerställa att 

lärarens och elevernas uppfattningar ger en rättvisande bild av hur språkliga interaktioner 

faktiskt sker i klassrummet då de är subjektiva, vilket heller inte är syftet med studien.  

 

Under elevintervjuerna framgick det även att eleverna hade svårigheter med att förstå 

vissa av studieguidens frågor. Att eleverna uppvisade svårigheter med förståelsen kan ha 

påverkat studiens resultat negativt, eftersom deras svar baseras på hur de tolkar frågorna. 

Dock går det att se stora likheter i elevernas svar, vilket Denscombe (2016, s. 276) menar 

lyfter resultatens tillförlitlighet. Utifrån detta kan det vara intressant att reflektera över 

hur pålitliga elevernas respektive lärarens uppfattningar är. I studien baseras lärarens 

uppfattningar enbart på en lärarintervju, till skillnad från elevernas uppfattningar som tar 

stöd i sex elevintervjuer. Läraren har dock andra kunskaper och erfarenheter än vad 

eleverna har, vilket gör att läraren har en djupare förståelse för frågorna och därmed kan 

ha lättare för att relatera till ämnet och uttrycka sig. Vidare kan även lärarens respektive 

elevernas förmåga att relatera tidsperspektiv diskuteras. Under elevintervjuerna framgick 

det att eleverna har svårt att relatera till händelser som redan har hänt, vilket i sin tur kan 

innebära att eleverna även har svårt att se utifrån ett framtidsperspektiv. Läraren kan 

däremot se språkliga interaktioner i ett framåtsyftade ändamål, vilket kan medföra att 

lärarens uppfattningar baseras på en helhetssyn hur utvecklingen av elevernas talspråkliga 

färdigheter ska ske. Slutsatsen av detta är att det finns flera faktorer som kan påverka hur 

lärare och elever uppfattar olika språkliga interaktioner i klassrummet. Utifrån detta 

synliggörs det hur viktigt det är att lärare har en öppen kommunikation med elever för att 

komma åt bakomliggande faktorer som uppfattningarna grundar sig i, för att på så sätt 

inte dra förhastade slutsatser. 

 

Slutsats 
Sammanfattningsvis visar resultaten på att läraren och eleverna uppfattar att språkliga 

interaktionerna i undervisningen till stor del stöttar utvecklingen av elevernas talspråkliga 

färdigheter. Studien visar även på att det finns stora likheter i uppfattningarna gällande 

att eleverna ges möjlighet till turtagande medan deras uppfattningar skiljer sig åt rörande 

hur läraren stöttar eleverna. Denna studie synliggör att lärare behöver ta del av elevers 

uppfattningar och deras infallsvinklar för att kunna skapa en förståelse för och en 
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medvetenhet om deras synsätt, vilket i sin tur kan leda till att lärare kan individualisera 

sin undervisning med fokus på stöttning.  

 

Vidare forskning  
Även om det faller utanför denna studies syfte vore det intressant att komplettera 

intervjuer med observationer för att verifiera lärarens och elevernas uppfattningar. I 

framtida forskning är det därför angeläget att undersöka hur elevers och lärarens 

uppfattningar förhåller sig till praktiken. Att använda både observationer och intervjuer 

som insamlingsmetod kan ge en mer rättvisande bild av hur språkliga interaktioner 

faktiskt stöttar utvecklingen av elevers talspråkliga färdigheter i skolan. 
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I 
 

Bilagor   
Bilaga A 

 

Hej! 

Jag kommer snart påbörja skrivandet av mitt andra och sista examensarbete. Jag vill få en 

djupare förståelse av lärares och elevers uppfattningar om hur interaktioner i klassrummet 

stöttar elevers talspråkliga utveckling. För att genomföra examensarbetet behöver jag din 

hjälp. Jag önskar att få intervjua dig genom att ställa frågor om hur du uppfattar att 

interaktionerna utvecklar elevernas talspråkliga färdigheter. För att vi ska kunna samla in 

ett så tillförlitligt material som möjligt kommer jag behöva spela in intervjuer. Under 

intervjun kommer enbart ljudet att spelas in.    

   

Jag kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och deltagandet 

är därför helt frivilligt. Vill du avbryta ditt deltagande är även detta frivilligt. Jag följer 

sekretesslagarna och kommer inte att samla in några personuppgifter. Resultaten kommer 

att presenteras i en uppsats och kommer enbart att användas i forskningssyfte.  

 

Hör gärna av dig till mig om du har några frågor! 

Med vänliga hälsningar,  

Hanna Wikland (hw222em@student.lnu.se) 

______________________________________________________________________ 

 

Ifylld lapp lämnas in senast torsdag den 29/3 

 

Jag godkänner att delta i en intervju  

 

Jag godkänner INTE att delta i en intervju   

 

          

___________________________________   

Lärarens underskrift   

 

 



 

II 

Bilaga B 

 

Hej! 

Mitt namn är Hanna Wikland och jag studerar till lärare på Linnéuniversitet i Kalmar. Jag 

är inne på mitt sista läsår och kommer snart påbörja skrivandet av mitt andra och sista 

examensarbete. Jag vill få en djupare förståelse av lärares och elevers uppfattningar om 

hur interaktioner i klassrummet stöttar elevers talspråkliga utveckling. För att genomföra 

examensarbetet behöver jag din hjälp. Jag önskar att få intervjua dig genom att ställa 

några frågor om hur du uppfattar att interaktionerna i klassrummet utvecklar dina 

talspråkliga färdigheter. För att jag ska kunna samla in ett så tillförlitligt material som 

möjligt kommer jag behöva spela in intervjuerna. Under intervjuerna spelas enbart ljudet 

in utan bild.       

Jag kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och deltagandet 

är därför helt frivilligt. Vill du eller eleven avbryta ert deltagande är även detta frivilligt. 

Jag följer sekretesslagarna och kommer inte att samla in några personuppgifter. 

Resultaten kommer att presenteras i en uppsats och kommer enbart att användas i 

forskningssyfte.  

 

Hör gärna av dig till mig om ni har några frågor! 

Med vänliga hälsningar,  

Hanna Wikland (hw222em@student.lnu.se) 

______________________________________________________________________ 

Ifylld lapp lämnas in senast torsdag den 29/3  

 

Jag godkänner att delta i en intervju 

 

Jag godkänner INTE att delta i en intervju   

___________________________________    

Vårdnadshavares underskrift  

 

_________________________________ 

Elevens underskrift   

 



 

III 

Bilaga C 

Intervjuguide till lärare 

 

Öppningsfråga: Vad för slags muntlighet förekommer under en lektion? 

 

Möjlighet till turtagande 

• Hur mycket tid får eleverna under lektionen till att förklara hur de tänker kring 

en uppgift/lösning? 

• Hur mycket taltid får eleverna under en lektion? 

• Hur fördelar du turen i klassrummet?  Har du någon speciell strategi? 

o Vem är det som talar mest under lektionerna?  

o Brukar alla få prata under lektionerna? 

o Vem får prata minst under lektionerna? 

o Varför tror du det är så?  

• Hur gör du med de elever som inte räcker upp handen?  

o Hur ställer du dig till att ge ordet till någon som inte räcker upp handen? 

• Hur får du de tysta eleverna ska komma till tals? 

• Hur bjuder du in eleverna i samtalet när ni pratar med varandra?  

 

Begreppsanvändning 

• Använder du dig av ett varierat språk i klassrummet? Om ja, varför? Om nej, 

varför inte?  

• Hur tänker du kring att använda ord som eleverna ännu inte själva behärskar att 

själva använda när du undervisar? 

• Försöker du få eleverna att använda nya ord när du samtalar? Om ja, hur? Om 

nej, varför? 

Frågor 

• Vilka olika typer av frågor använder du dig av i din undervisning? Varför? 

Fördelar/nackdelar?  

• Hur mycket betänketid ger du eleverna innan de behöver svara på frågor? 

• Hur mycket tid ger du eleverna till att besvara frågorna som du ställer? 



 

IV 

• Hur agerar du när eleverna enbart ger dig ett kort svar på en fråga? Nöjer du dig, 

eller ber du dem att utveckla sitt svar, i så fall hur?  

 

Stöttning  

• Hjälper du eleverna om de har inte klarar av att lös uppgiften själva? Och i så fall 

hur?  

 

Bekräftelse  

• Brukar du bygga vidare samtalet på det som eleverna har sagt? Om ja, hur?  

• På vilket sätt bekräftar du eleverna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 

Bilaga D 

Intervjuguide till elev: 

 

Öppningsfråga: Berätta om din familj. 

 

Möjlighet till turtagande 

• Tycker du det är viktigt att alla får prata i klassrummet? Om ja, varför? Om nej, 

varför inte?  

• Hur får din lärare de tysta eleverna att prata i klassrummet? 

• Hur mycket tid får du till att prata med din lärare och förklara hur du tänker 

kring olika uppgifter och lösningar.  

• Hur ger din lärare ut ordet?  

- Upplever du alla får prata under lektionerna? 

- Vem får prata mest i under lektionerna? 

- Vem får prata minst under lektionerna? 

- Varför tror du det är så?  

 

Begreppsanvändning 

• På vilket sätt tycker du din lärare ska prata med dig för att du ska förstå? 

• Försöker din lärare få dig att använda nya ord när du pratar. Om ja, hur?  

• Använder din lärare ord som inte du använder? Om ja, förstår du orden hon 

använder?  

o Varför tror du att din lärare använder ord som du själv inte använder?  

• Vad gör du om din lärare använder ord som du inte förstår?  

 

Frågor  

• Kan du ge exempel några frågor som din lärare brukar ställa?  

• Hur lång tid får du att tänka efter innan du behöver svara på en fråga?  

- Hur känner du kring den tiden du får? (Känner du att du få tillräckligt med 

eller känner du att du hade behövt mer tid?) 

• Hur lång tid får du på dig att svara på frågor? 

o Hur känner du kring den tiden du få? (Känner du får tillräckligt med tid, eller 

känner du att du hade behövt få mer tid?)  

• Brukar din lärare ställa en ny fråga när du precis har besvarat en fråga? 



 

VI 

o Varför tror du att din lärare ställer flera frågor efter varandra?  

• Räcker det att du ger ett kort svar när du svara på frågor, eller brukar din lärare 

be dig att förklara hur du tänker?  Om ja, varför tror du hon gör så? 

 

Stöttning  

• Hur hjälper din lärare dig om du inte klarar att lösa uppgiften själv? 

 

Bekräftelse 

• Brukar din lärare fortsätta prata vidare utifrån det du har sagt?  Om ja, hur gör 

hon då? 

• Hur visar din lärare att hon förstår dig?  

 


