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Abstract 

Syftet med studien är att studera lärares roll i den muntliga interaktionen i ämnet 

svenska i årskurs två. Utifrån syftet besvaras två frågeställningar som knyts samman 

med de sociokulturella begreppen stöttning och mediering, nämligen hur lärarna 

stöttar elevernas muntliga interaktion och vilka medierande redskap som används i 

klassrummen. Studien bygger på sex observationer i årskurs två som tar sin grund i 

ett redan färdigställt observationsschema som ger verktyg att observera muntliga 

interaktioner och lärmiljö utifrån 25 olika faktorer, varav 14 faktorer redovisas och 

analyseras i studien. Resultatet analyseras med hjälp av ett ramverk inom den 

sociokulturella teorin som innefattar begreppen stöttning och mediering.  

Resultatet av studien visar faktorernas förekomst i de observerade 

klassrummen utifrån hur vanliga de är. Resultatet visar att lärarna främjar 

interaktionen i klassrummet genom att exempelvis ställa öppna frågor, använda sig 

av rekvisita för att stärka språkliga yttranden samt bekräftar elevernas yttranden. 

Under alla observationer använder sig även lärarna av muntliga övningar i både par 

och mindre grupper. Utifrån resultatet framkom det dock att flertalet lärare inte 

använder sig av flera av de metoder som tidigare forskning visat vara främjande för 

elevernas muntlighet, exempelvis använder de sig inte tillräckligt av ett långsamt 

taltempo eller av pausering och de agerar inte heller som språkliga förebilder i önskad 

grad. En slutsats som kan dras av resultatet är att lärare bör skapa ytterligare 

medvetenhet om vilka metoder och strategier som bör finnas med i undervisningen 

för att främja den muntliga interaktionen i klassrummet. 

Nyckelord 

Klassrumsobservationer, mediering, muntlig interaktion, observationsschema, 

sociokulturell teori, stöttning, årskurs 2.  
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1 Inledning  

I vår studie har vi valt att fokusera på den sociala aktiviteten muntlig interaktion i 

ämnet svenska. Det står framskrivet i läroplanen att eleverna ska ges varierande 

möjligheter att utveckla sina kommunikativa kunskaper i undervisningen (Skolverket 

2018:257). En människas sociala förmåga börjar utvecklas redan vid födelsen och 

fortsätter att stärkas hela livet genom olika sorters sociala aktiviteter i skolan. Det 

talade språket är viktigt för att eleverna ska kunna förstå sig själva och skapa en 

personlig identitet. Språket kan även bidra till gemenskap genom att eleverna får 

möjlighet att samspela med andra människor (Skolverket, 2017). Lärare bör därav ge 

elever ett flertal möjligheter under skoldagen att stärka sin sociala utveckling i alla 

skolämnen (Sullivan & Waldmann 2019a:1). 

Elever utvecklas språkligt i samtal med avancerade talare om interaktionen sker 

på en meningsfull och intellektuell nivå (Sullivan & Waldmann 2019a:2). För att 

elever ska kunna utveckla sin språkliga förmåga är det väsentligt att de ges möjlighet 

att interagera med sin lärare och varandra. Vi valde därför att undersöka hur 

verksamma lärare arbetar för att gynna elevernas språkliga utveckling vid muntliga 

interaktioner i klassrummet. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka lärares roll i den muntliga interaktionen i ämnet 

svenska i årskurs två. Vår undersökning utgår från följande frågeställningar: 

 

 Hur stöttar lärarna elevernas muntliga interaktion?   

 Vilka medierande redskap används i klassrummen? 

2 Teori och forskningsbakgrund 

I detta kapitel presenteras vald teori och centrala begrepp för studien. I avsnittet 

presenteras även tidigare forskning om muntlig interaktion, klassrumsklimat, metoder 

och strategier samt kooperativt lärande.  
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2.1 Den sociokulturella teorin 

Den sociokulturella teorin grundar sig i Vygotskijs arbeten om språk, lärande och 

utveckling (Säljö 2014: 298–307). Teorin påpekar vikten av det sociala samspelet i 

lärandet och ger förståelse för hur människor utvecklar erfarenheter och kunskaper i 

muntlig interaktion med andra. Lärandet består inte av kunskap som överförs mellan 

människor utan är något varje individ deltar i (Säljö 2014: 298–307).  

Vygotskijs proximala utvecklingszon tar sin utgångspunkt i människans 

kunskapsutveckling och delas upp i tre olika delar. Den första delen innebär vad 

individen inte klarar av, den andra delen beskriver vad individen klarar av med hjälp 

av stöttning från andra och den sista delen förklarar vad individen klarar av på egen 

hand. Målet är att hamna i den sista delen, vilket sker med stöd från andra (Säljö 

2014:305–306; Vygotskij 1978:86). Ur ett elevperspektiv bör handledningen enligt 

Vygotskij (1978:86) ske av mer kompetenta individer, såsom lärare eller mer kunniga 

kamrater. Detta knyter an till hur människor interagerar med varandra och hur 

individer kan utvecklas med hjälp av stöttning från andra (Wass, Harland & Mercer 

2011:318). 

Stöttning är ett begrepp inom den sociokulturella teorin som hör ihop med den 

proximala utvecklingszonen. Stöttning eller ”scaffolding” som det kallas på engelska 

kan innebära att en person med högre kompetens (den kunnige) stöttar en annan 

person (den lärande) att komma vidare i sin utveckling. Till att börja med ger den 

kunnige stöd i stor omfattning till den lärande, vilket i sin tur sedan avtar i samband 

med att den lärande behärskar färdigheten (Säljö 2014:305–306). Det är väsentligt att 

den kunnige inte tar över lärandet utan fungerar som en vägvisare. Den lärande måste 

därefter ta sig igenom utmaningarna på egen hand och skapa en förståelse för 

färdigheten, för att kunna utvecklas ytterligare (Säljö 2014:306). 

Stöttning kan ske på flera olika sätt, exempelvis genom öppen och mångsidig 

interaktion och genom noga planerade undervisningsaktiviteter. Eftersom stöttning 

beskrivs som lärarens “överräckande” och elevens “axlande” bör stöttningen alltid 

vara “exakt tillräcklig” och tillämpas vid rätt tidpunkt för eleven (Polias m.fl. 2017:1–

2). Detta bygger på att stöttningen ständigt utvecklas av läraren genom förändring, 

omstrukturering, anpassning och tillbakadragning. Stöttning kan även tillämpas 
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kollaborativt genom muntliga interaktioner i mindre grupper, vilket i sin tur bidrar till 

att eleverna utvecklas verbalt genom att de hjälper och stöttar varandra (a.a). 

I studien används begreppet stöttning för att analysera vilka metoder lärare 

använder sig av vid muntlig interaktion i klassrummen. 

Mediering innebär enligt Säljö (2014:298–303) att människor samverkar med 

kulturella redskap eller verktyg för att förstå sin omvärld. Med detta menas att en 

individ inte upplever omvärlden direkt utan tänker i omvägar med hjälp av 

intellektuella eller fysiska redskap.  

Säljö (2014:298–303) hänvisar till Vygotskijs tanke om att språket är 

redskapens redskap. Det är genom interaktion med andra som människan kan uttrycka 

sig, och språkliga begrepp hjälper människan att organisera sin omvärld. Här påpekar 

Säljö (2014:298–303) att det inte är nationella språk som står i centrum utan att 

språket är ett flexibelt teckensystem som hjälper människan att kommunicera och på 

så sätt få en gemensam förståelse för sina medmänniskor. Exempel på teckensystem 

är alfabetet men också gester och ögonkontakt. Kortfattat menar Säljö (2014:298–

303) att det är genom kommunikation med andra som människan formas och 

utvecklas till tänkande varelser.  

Mediering kan också ske med fysiska redskap, exempelvis genom bilder, 

dokument och böcker. Säljö (2014:298–303) menar även att de fysiska redskapen kan 

vara språkliga, intellektuella redskap.  

Avslutningsvis vill vi lyfta att de utvalda begreppen från den sociokulturella 

teorin har en stark koppling till varandra. Det som tydligt kan binda samman dem är 

den lärandes utveckling. Begreppen visar betydelsen av muntlig interaktion och 

samspel med andra. Med hjälp av stöttning från andra och mediering utvecklas 

elevernas lärande och språk, t.ex. i form av muntliga interaktioner.  

2.2 Tidigare forskning 

Nedan följer tidigare forskning om interaktion i klassrum som grundar sig i den 

sociokulturella teorin. 

2.2.1 Muntlig interaktion  

Wedin (2011:214–215) har genomfört en studie där hon följt två elevgrupper från 

årskurserna F–3 samt 3–6 och uppmärksammat tre olika interaktionsmönster som kan 
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finnas i klassrummet. Det första interaktionsmönstret är lärare – helklass, vilket går 

att koppla till den traditionella undervisningen dvs. katederundervisning. Detta 

mönster förekommer sällan i undervisningen och när det sker är det oftast vid 

genomgångar. Katederundervisningen har istället enligt Wedin utvecklats genom att 

läraren involverar dialoger med eleverna parallellt med lärarledda dialoger 

(2011:214–215). Det andra interaktionsmönstret innefattar interaktionen mellan 

lärare – elev. Den muntliga dialogen mellan lärare och elev är betydelsefull eftersom 

elevernas fortsatta kunskapsutveckling grundar sig i det som läraren säger. Det tredje 

interaktionsmönstret grundar sig i interaktionen mellan elev – elev, vilket kan leda till 

att eleverna lär sig att samspela med varandra (Wedin 2011:212–215). Detta stärks av 

Williams och Sheridan (2006:87) som skriver att elever lär sig med hjälp av att 

samtala och efterlikna andra människor. Kommunikation mellan elever är ett 

lärotillfälle som gynnar elevernas sätt att tänka och uttrycka sina åsikter, menar de. 

I klassrummet är kommunikationen ett primärt verktyg för elevers 

språkutveckling. Dessvärre är det svårt att se meningsfulla konversationer mellan 

barn och vuxna i skolan, menar Ernst- Slavit och Wenger (2016:29) som förklarar att 

människan är omringad av dagliga konversationer men att språket först utvecklas då 

konversationerna är givande och meningsfulla. I dagens klassrum bör lärare därför 

avsiktligt planera klassrumsaktiviteter som bidrar till samarbete, interaktion och 

akademiska samtal mellan eleverna (Ernst- Slavit & Wenger 2016:30). 

Lärares tid och uppmärksamhet spelar en betydande roll för bristen av 

interaktion i klassrummet, påpekar Bond och Wasik (2009:467) som anser att det kan 

leda till en negativ spiral för elevernas självkänsla om de inte får delta i givande 

konversationer i klassrummet. På så sätt är det nödvändigt att överväga hur lärare kan 

skapa konsekventa och meningsfulla möjligheter i klassrummet för att utveckla samt 

förbättra elevernas ordförråd (Bond & Wasik 2009:467). 

För ett flertal lärare kan det vara en utmaning att främja kommunikations-

förmågan i klassrummet. För att förbättra detta är det av stor vikt att läraren har 

förståelse om hur elever utvecklar sina språkkunskaper genom att övervaka 

interaktionerna i klassrummet. På så sätt kan läraren forma ett positivt klassrums-

förhållande för att öka utvecklingen av elevers muntliga kompetens (Dockrell m.fl. 

2015:272). I skapandet av muntlig interaktion i klassrummet beskriver Dockrell m.fl. 

(2015:273) att det finns två potentiella fördelar. För det första förbereder det eleverna 
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för ytterligare utmanande förutsättningar inom muntlig språkfärdighet under hela 

skolgången. För det andra kan klassrumsmiljön bidra till effektiva språkutvecklande 

möjligheter och på så sätt minska elevers tal- och kommunikationssvårigheter. 

Klassrumsmiljön bör ha som utgångspunkt att förbättra alla barns kommunikations-

förmågor (Dockrell m.fl. 2015:273). 

Barns språkliga kompetens fortsätter att utvecklas i ett naturligt sammanhang i 

skolan, skriver Gracia m.fl. (2015:288). Under skolgången utvecklar lärare elevernas 

språkliga förutsättningar till ett mer akademiskt språk genom att använda sig av olika 

metoder. Den muntliga interaktionen i klassrummet är nyckeln till elevers lärande och 

bör därför inte begränsas (Gracia m.fl. 2015:288–290). 

Avslutningsvis framgår av tidigare forskning vikten av muntlig interaktion i 

klassrummet och att läraren har en betydelsefull roll i möjliggörandet av detta. 

Läraren kan genom anpassande inlärningsstrategier, god klassrumsmiljö samt olika 

interaktionsmönster främja elevernas akademiska språk. 

2.2.2 Klassrumsklimat 

Forskare som granskat betydelsen av klassrumsklimatet visar att undervisningsmiljön 

måste kännas trygg för att eleverna ska våga göra sig hörda i klassrummet. De har 

också kommit fram till hur lärarna kan skapa en sådan trygghet i klassrummet och hur 

tryggheten ger välbefinnande för eleverna. Enligt Lund (2008:83) upplever nämligen 

ett flertal ungdomar att det är bättre att vara tyst än att riskera att göra bort sig inför 

andra. Lärare bör därför ordna effektiva och givande möjligheter för att eleverna ska 

våga kommunicera framför andra människor, menar Boyce m.fl. (2007:142). 

I Backman med fleras studie framkom det hur väsentligt klassrumsklimatet är 

för eleverna. Studiens resultat visar hur elevernas välbefinnande påverkas av miljön i 

klassrummet (2012:28–29). Studiens utfall visar att det är lärarens ansvar men att 

eleverna bör kunna påverka klassrumsklimatet. Om eleverna känner sig hörda ökar 

det möjligheten att de vågar komma till tals i klassrummet. På så sätt kan den muntliga 

interaktionen i klassrummet utvecklas (Backman m.fl. 2012:28–29). 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att  klassrumsklimatet tycks ha 

betydelse för elevernas språkliga utveckling. Ett trivsamt klassrum kan ha en lugnade 

effekt på skolarbetet och skapa välbefinnande hos eleverna.  
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2.2.3 Metoder och strategier  

Forskare som har undersökt betydelsen av olika effektiva metoder för att utveckla den 

muntliga interaktionen i klassrummen har bland annat kommit fram till att det krävs 

att lärare är engagerade och stöttande. De har även kommit fram till att lärare bör ta 

till vara på elevernas intressen och erfarenheter när de skapar muntliga aktiviteter. 

Lund (2008:83–84) har t.ex. i en studie visat att många elever vill utmana sig själva 

kommunikativt i klassrummet. Däremot kan det vara svårt för elever att veta hur och 

på vilket sätt de ska utmana sig själva, här har läraren det yttersta ansvaret.  

Tidigare forskning visar också att skönlitteratur kan vara ett bra hjälpmedel att 

använda sig av för att skapa muntliga aktiviteter i klassrummet. Det finns många 

böcker som innehåller ”intressanta” ord som kan vara bra att använda sig av. 

Intressanta ord beskrivs enligt Kirkland och Patterson (2005:393) som ord som kan 

bidra till utveckling av elevernas ordförråd. Genom stöd från skönlitteraturen kan 

läraren även ställa öppna frågor till eleverna för att skapa en gemensam diskussion. 

Frågorna kan utgå såväl från bokens innehåll som från elevernas känslor och 

erfarenheter. En öppen frågeställning kan även bidra till att diskussionerna blir 

långlivade och gynna gruppsamtal (Whorrall & Cabell 2016:339). Exempel på öppna 

frågor som går att applicera på en mängd olika böcker kan exempelvis vara: Hur 

kände du dig när vi läste den här delen av berättelsen? Hur skulle du göra för att lösa 

problemet i boken? Om du var en karaktär i boken vem skulle du vilja vara och varför? 

(Kirkland & Patterson 2005:393–394). 

Läraren bör dock ha i åtanke att det kan vara lättare för eleverna att samtala om 

ett vardagsnära ämne som eleverna själva har erfarenhet av (Wasik & Iannone-

Campbell 2012:321–332). Elevernas språkliga förmåga utvecklas även när läraren 

engagerar sig i samtalen och svarar på elevernas intressen. Detta kan i sin tur bidra 

till att läraren leder diskussionerna vidare (Cabell m.fl., 2015; Piasta m.fl., 2012; 

Girolametto m.fl., 2003). Om lärare är medvetna om de positiva effekterna med 

muntlig interaktion i klassrummet kan det leda till kontinuerliga muntliga lärtillfällen 

(Whorrall & Cabell 2016:336). 

Kooperativt lärande främjar muntliga aktiviteter och har blivit uppmärksammat 

i många klassrum under det senaste decenniet. Det är en slags undervisningsstrategi 

som grundar sig i att eleverna arbetar i mindre grupper tillsammans och lär sig av 
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varandra (Wichadee & Orawiwatnakul 2012:93). Kooperativt lärande handlar även 

om att eleverna drar nytta av varandras erfarenheter och färdigheter vid grupparbete.  

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning många olika metoder som lärare 

kan använda sig av för att främja muntlig interaktion i klassrummet. Läraren har även 

det yttersta ansvaret att anpassa undervisningen utifrån eleverna, visar tidigare 

forskning.  

3 Metod och material 

I detta avsnitt presenteras studiens metodval, urval och avgränsningar samt etiska 

överväganden, observationsschemat, genomförande, material och analysmetod. 

3.1 Metodval 

För att uppfylla studiens syfte valde vi att använda oss av observationer som metod. 

Observationerna kan liknas vid Denscombes (2018:297) förklaring av fältarbete i 

naturliga miljöer. Det betyder att aktiviteterna skulle ha inträffat oavsett om 

observationerna hade genomförts eller inte. Detta gäller även de svensklektioner som 

observerades i studien, vilka var planerade att genomföras sedan tidigare och därför 

antar vi att vår studie inte påverkades. 

Denscombe (2018:303) menar dessutom att de som blir observerade i en studie 

med stor sannolikhet uppmärksammar forskarens närvaro. På så sätt kan 

uppmärksamheten enkelt styras i fel riktning och leda till en negativ påverkan av 

studiens resultat. Därför observerades lektionen av oss utifrån en diskret placering i 

klassrummet som inte distraherade lärarna eller eleverna.  

Eftersom studien undersökte den muntliga interaktionen i klassrummet var den 

strukturerade observationen mest lämplig. En strukturerad observation innebär enligt 

Denscombe (2018:299) att forskaren använder sig av exempelvis ett 

observationsschema som specificerar och strukturerar vad som ska undersökas i 

studien. Vi ansåg att det var en fördel att vara två studenter som observerade samma 

tillfälle eftersom vi hade chansen att både se och höra mer tillsammans. Händelser 

som inträffar i sociala situationer kan vara komplexa och ibland svåra att urskilja. 

Därav är det av stor vikt att forskaren är noga med vad som ska ingå i 

observationsschemat och vad som ska lämnas utanför (Denscombe 2018:288–299). 
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Vårt urval observerades utifrån ett redan befintligt schema som vi ansåg kunde vara 

lämpligt för att uppfylla vår studies syfte. För att vara noggranna valde vi att utföra 

en observationspilot för att se hur väl observationsschemat fungerade. 

Observationspiloten beskrivs i avsnitt 3.4.  

3.2 Urval, avgränsning och etiska överväganden   

I studien observerades sex lektioner i årskurs två med sex klasslärare och två 

fritdspedagoger samt i genomsnitt 22 elever i varje klass. Observationerna 

genomfördes på två olika grundskolor där vi genomfört vår verksamhetsförlagda 

utbildning. Vi gjorde ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2018:71–72) på grund av 

att vi sedan tidigare var bekanta med skolorna. Valet föll på årskurs två eftersom vi 

hade flest handledare som vi var bekanta med i den årskursen. 

Inför studien mejlade vi lärarna och förklarade att studien handlade om muntlig 

interaktion i klassrummet (Bilaga 1). Vi skrev även att syftet med studien var att 

undersöka hur verksamma lärare arbetar med muntlig interaktion inom ämnet 

svenska. Vi informerade också om att vi valt att samla in data till studien med hjälp 

av observationer av svensklektioner som kommer att utgå från ett 

observationsschema. En väsentlig del av mejlet var även att informera lärarna om att 

all data från studien skulle behandlas konfidentiellt och enbart i forskningssyfte, 

enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för forskning som involverar 

människan (Codex 2018). En avgränsning som gjordes var att endast fokusera på 

lärarens roll i klassrummet och inte på eleverna. Därför lämnades inte något 

samtyckesformulär ut till elevernas vårdnadshavare. Däremot var vi noga med att 

förtydliga för våra eventuella deltagare att studien var frivillig och att lärarna 

närsomhelst kunde avbryta sin medverkan (jfr Codex 2018).  

3.3 Observationsschema  

Till hjälp för våra strukturerade observationer under datainsamlingen användes ett 

observationsschema, vilket underlättade för oss att fokusera och rikta in oss på samma 

saker under observationen (Jfr Denscombe, 2018:299). Observationsverktyget som 

har använts i studien har arbetats fram av Dockrell m.fl. (2015) och sedan översatts 

till svenska av Sullivan och Waldmann (2019b). Det är uppbyggt av tre olika 

dimensioner; lärmiljö, interaktioner och lärtillfällen. Under studien har delarna som 
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berör interaktioner och lärtillfällen använts. Den första dimensionen innefattar på 

vilket sätt lärare interagerar med elever i klassrummet och inbegriper 20 faktorer (se 

bilaga 2a). Den andra dimensionen omfattar strukturerade möjligheter för att stödja 

språkutvecklingen i klassrummet och inbegriper 5 faktorer (se bilaga 2b). Vi valde att 

endast använda oss av de faktorer vi ansåg vara relevanta för att besvara våra 

frågeställningar, och därför valde vi bort 11 faktorer som var svåra att knyta till de 

sociokulturella begreppen stöttning och mediering. Ett exempel på en faktor som 

valdes bort var Vuxna använder elevers namn för att få deras uppmärksamhet. 

Sammanlagt sammanställdes och analyserades därmed 14 faktorer av 25 från 

observationsschemat. 

Till observationsschemat fanns det även olika instruktioner som vi tog hänsyn 

till vid observationerna. Enligt Sullivan och Waldmann (2019b) borde varje 

observationstillfälle vara en timme långt och ske på en reguljär lektion under 

förmiddagen. Vi observerade lektioner som pågick i en timme vardera, och vi 

förutsatte att lektionerna som observerades var reguljära eftersom vi hade meddelat 

lärarna att inte planera något utöver det vanliga. Däremot kunde vi inte styra tiden när 

observationerna skulle ske eftersom observationerna behövde ske när eleverna hade 

en svensklektion. Ytterligare en rekommendation till observationsschemat var att 

observationerna skulle äga rum tre gånger inom samma ämne och klass (Sullivan 

&Waldmann 2019a:7). Vi valde att göra en observation i varje klass istället för tre, 

eftersom omfattningen av det här examensarbetet inte gav utrymme för fler 

observationer.  

3.4 Genomförande  

Innan observationen utfördes presenterades studien för eleverna eftersom det var 

väsentligt att de kände sig bekväma under lektionen. Vi berättade att vi skulle sitta i 

bakgrunden och anteckna samt att vårt fokus var på deras lärare. Därefter placerade 

vi oss längst bak i klassrummet och började observera och anteckna utifrån vårt 

observationsschema. I observationsschemat antecknas antalet gånger (max fem) varje 

faktor kunde ses under ett lektionstillfälle. Efter observationstillfället sammanställde 

och diskuterade vi vårt resultat direkt med varandra utan lärarnas närvaro.  

Under observationspiloten, som genomfördes under den första av de sex 

lektionerna som observerades, utgick vi från ett gemensamt schema och vi valde att 
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fokusera på alla faktorerna tillsammans. Detta bidrog till att vi kunde säkerhetsställa 

att vi tolkade alla faktorer på samma sätt. Dock var det ganska svårt att skriva på 

samma schema vilket resulterade i att vi valde att ha varsitt schema under följande 

observationer. Efter observationspiloten upptäckte vi dock att några faktorer i 

observationsschemat var ganska svårtolkade, vilket bidrog till att vi läste in oss extra 

noga på dessa faktorer till de resterande observationerna. Eftersom inga större 

ändringar gjordes efter observationspiloten beslutade vi att ha med resultatet från vårt 

första försök i studien. 

3.5 Material 

Materialet för studien består av 12 stycken ifyllda observationsscheman. De siffror 

och anteckningar som gjorts utifrån de olika faktorerna i schemat ligger till grund för 

våra analyser av klassrumsinteraktionen. Skolorna som är med i studien är båda två 

F–6 skolor. Alla sex lärare som deltog i studien är legitimerade lärare och har varit 

verksamma mellan 10 och 30 år. De två medverkande fritidspedagogerna har varit 

verksamma mellan 2 och 5 år. I alla de observerade klassrummen var bänkarna 

placerade i par eller i mindre grupper. Under den första observationen arbetade läraren 

utifrån en skönlitterär bok. Hen ställde många öppna frågor till eleverna och de fick 

arbeta med uppgifter som hörde till boken i mindre grupper. Under den andra 

observationen arbetade läraren med träd. Eleverna skrev faktatexter i par som sedan 

redovisades med en variant av en kooperativ övning som kallas för Karusellen1. 

Under den tredje observationen arbetade läraren med värdegrunden. Eleverna fick 

sitta i mindre grupper och svara på öppna frågor om t.ex. respekt både muntligt och 

skriftligt. Detta skedde genom den kooperativa övningen EPA2. Under den fjärde 

observationen arbetade läraren med läsförståelse. Eleverna arbetade i par, där de först 

läste en text och sedan svarade på frågor tillsammans både skriftligt och muntligt. 

Under den femte observationen arbetade läraren med ng-ljudet. Läraren delade in 

                                                 
1 Under övningen delade läraren in eleverna i två cirklar, en inre cirkel och en yttre. Eleverna 

ställde sig mittemot en klasskamrat och redovisade sedan sin faktatext. När eleverna var 

färdiga roterade den yttre cirkeln, vilket resulterade i att eleverna stod framför en ny 

klasskamrat. Övningen upprepade sig tills alla elever redovisat sina texter för eleverna inom 

den inre cirkeln. Cirklarna bytte sedan position. 
2 EPA står för enskilt, par och alla. Eleverna får först tänka på en fråga enskilt för att sedan 

diskutera den i par och till sist lyfts frågan i helklass.  
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eleverna i par och de fick sedan arbeta i en lärobok tillsammans. Under den sjätte och 

sista observationen arbetade läraren med ordklasser. Eleverna arbetade i mindre 

grupper genom att muntligt diskutera vilka ord som tillhörde respektive ordklass.  

3.6 Analysmetod 

För att bearbeta datan som samlats in räknades ett medelvärde ut3 för varje observerad 

faktor. Nackdelen med att använda sig av ett medelvärde är att det kan förekomma 

extremvärden i resultatet som kan försämra reliabiliteten (Denscombe, 2018:354). 

Om faktorerna hade kunnat ge värden mellan 0–40 och en av lektionerna hade gett ett 

värde på 40 medan resterande lektioners värde låg mellan 0 och 5 hade medelvärdet 

blivit opålitligt. Eftersom högsta möjliga värdet för varje faktor i observationsschemat 

är 5 kan det emellertid inte resultera i extremvärden. Därför ansåg vi att ett 

medelvärde var tillräckligt pålitligt för att användas i studien. Under datainsamlingen 

uppmärksammades att resultatet mellan de deltagande lärarna såg relativt lika ut, 

vilket också var en avgörande faktor för att ett medelvärde verkade vara lämpligt att 

räkna ut.  

4 Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas vårt resultat från observationerna med våra frågeställningar 

som bas. Resultatet analyseras därefter utifrån vårt sociokulturella ramverk som 

omfattar begreppen stöttning och mediering. 

4.1 Hur stöttar lärarna elevernas muntliga interaktion?  

Bland de 7 faktorer som knyter an till stöttning framträder två faktorer som särskilt 

frekventa i de klassrum som vi observerat under svensklektioner. De övriga fem 

faktorerna är sådana som de vuxna i klassrummen använder men som avpassas efter 

vad lektionerna innehåller och hur de genomförs. 

                                                 
3 I studien beräknas faktorernas medelvärden genom att addera antalet kryss varje faktor får 

under en lektion med varandra. Sedan divideras summan med antalet lektioner som 

observerats, vilket ger ett medelvärde. Exempelvis:     
2+3+1+4+3+2

6
= 2,5       
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De två faktorer som förekom allra mest i samtliga klassrum beskrivs i 

observationsschemat som ”Det sker arbete i mindre grupper under överinseende av 

vuxen”  och ”Elever har möjlighet att delta i strukturerade samtal med klasskamrater”, 

vilka båda observerades sammanlagt 30 gånger under alla lektioner och därav fick det 

högsta medelvärdet, alltså (5,0). Tredje vanligast bland de faktorer som stöttar 

elevernas muntliga interaktion beskrivs som bekräftelse i observationsschemat och 

skrivs fram genom att ”Vuxna svarar på majoriteten av elevers 

yttranden”  (medelvärde 3,5). Därefter följer faktorn som beskrivs som “Öppna 

frågor: Vuxna ställer öppna frågor till elever” (medelvärde 2,7) i observations-

schemat. Sådana frågor inleds med t.ex. vad, varför, hur, när eller var. Lärarna 

använde sig av mycket öppna frågor under lektionerna när eleverna fick diskutera i 

grupper eller i helklass, vilket ledde till både öppna och varierande interaktioner i 

klassrummet.  

Två faktorer som inte var fullt lika vanliga beskrivs som “Pauser: Vuxna pausar 

förväntansfullt när de interagerar med elever och främjar aktivt deltagande i 

interaktionerna” (medelvärde 2,2) och “Taltempo: Vuxna talar långsamt med elever 

och ger dem tid att svara och belyser vikten av turtagning i interaktionerna” 

(medelvärde 2,0). Faktorn som berör pauser observerades hos vissa av lärarna genom 

att de tog pauser vid instruktioner samt uppmuntrade eleverna att vara aktiva i samtal 

mellan eleverna. Faktorn som berör taltempo observerades endast under vissa av 

lektionerna genom att några av lärarna talade långsamt, gav tydliga instruktioner och 

väntade in elevernas svar. Under våra observationer beskrivs den minst vanliga 

faktorn som kan kopplas till vår första frågeställning som “Elever har möjlighet att 

delta i strukturerade samtal med en vuxen” (medelvärde 1,3). Under observationerna 

var det nämligen bara ett fåtal lärare som t.ex. satte sig ned vid en grupp en längre 

stund för att diskutera uppgiften och svara på eventuella frågor. I de klassrum där det 

fanns en extra vuxen närvarande hade läraren dock oftare möjlighet att sätta sig ned 

och hjälpa eleverna en längre stund.  

4.2 Resultatanalys – stöttning 

Resultatet ovan visar att ett flertal observationsfrämjande faktorer som kan vara 

stöttande för elevers sociala utveckling används under de sex observerade 

svensklektionerna. Vanligast förekommande var att eleverna arbetade i par eller 
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grupper, vilket enligt Polias m.fl. kan vara viktigt för elevernas språkutveckling 

(2017:1–2). Dock är det inte en självklarhet att kollektiv stöttning alltid uppstår vid 

par- och grupparbete. Precis som vid lärarledd stöttning krävs det välplanerade och 

förberedda undervisningsaktiviteter (a.a.). Under observationerna försökte även  en 

del av lärarna att modellera turtagning i interaktionen mellan eleverna. Dock 

fungerade det inte alltid i praktiken. Några lärare fick säga till vissa par och grupper 

ett flertal gånger att de skulle samarbeta och vänta in varandra, eftersom det är 

väsentligt vid kollektiv stöttning att ingen i paret eller gruppen tar över lärandet helt 

och hållet (Säljö 2014:306). 

Två faktorer som förekom relativt ofta under observationerna var att lärarna 

gav eleverna bekräftelse och försökte ställa mycket öppna frågor. Det ger eleverna en 

chans att utveckla sina svar och tala mer. Likaså skedde när lärarna använde sig av 

både öppna och varierande interaktioner i klassrummet, vilket enligt Polias m.fl. 

(2017:1–2) är bra verktyg för att stärka elevernas sociala utveckling.  

Faktorerna som berör pauser och taltempo, var inte fullt lika vanliga under 

observationerna och resultatet visar att de lärarna som ville ha ett snabbt svar av sina 

elever antingen gav frågan till någon av de få eleverna som redan räckte upp handen 

eller svarade på sina egna frågor. Säljö (2014:306) påpekar dock att stöttning endast 

fungerar om den kunnige inte tar över lärandet utan istället fungerar som en vägvisare. 

Endast ett fåtal gånger fick eleverna möjlighet att delta i strukturerade samtal 

med läraren. När så skedde intog läraren rollen som vägvisare, vilket krävde att 

eleverna var aktiva i samtalet. Som tidigare nämnts stärks detta av Polias m.fl. 

(2017:1–2) som menar att stöttning kan ske genom en mångsidig och öppen 

interaktion, noga planerade undervisningsaktiviteter och förberedda undervisnings-

situationer. Det visade sig emellertid under observationerna att det kunde vara svårt 

att applicera strukturerade samtal med en vuxen i mindre grupper eller par. Eftersom 

det bara var i de klassrum som hade en extra vuxen som vi kunde observera faktorn. 

För att lärare ska kunna stötta eleverna i deras utveckling av det sociala samspelet 

behöver de ständigt utveckla och anpassa uppgifter utifrån elevernas kunskapsnivå 

(Polias m.fl. 2017:1–2). Det syntes tydligt att några av lärarna sedan innan hade 

planerat gruppindelningen och använde sig av anpassningsbara uppgifter, vilket 

Polias m.fl. menar är viktigt (2017:1-2) 
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4.3 Vilka medierande redskap används i klassrummen? 

De medierande redskapen som ingick i observationsschemat var inte särskilt vanliga 

i något av klassrummen som observerades. De flesta lärarna använde dock ”rekvisita 

för att stärka språkliga yttranden” (medelvärde 2,6). Rekvisitan som användes var 

stenciler och bilder utformade efter lektionens innehåll. På så sätt fick eleverna en 

tydligare bild av vad de skulle genomföra under lektionens gång. Eleverna fick även 

använda sig av bilder och stenciler som medierande redskap vid par- och grupparbete. 

Lärarna använde också gester och stödtecken (medelvärde 2,3) för att stärka sina 

språkliga yttranden. Det bestod framförallt av lärarnas kroppsspråk.  

Faktorn “elever har möjlighet till interaktiv bokläsning med vuxen” 

(medelvärde 0,8) kunde ses under en av de observerade lektionerna. Läraren 

använde  sig av en skönlitterär bok som ett medierande redskap. Utifrån bokens 

innehåll ställde läraren öppna frågor vilket bidrog till diskussioner i klassrummet.  

De tre minst vanliga faktorerna var “Vuxna uppmuntrar elever till att använda 

nya ord när de talar “ (medelvärde 0,5), “Vuxna använder kontraster” (medelvärde 

0,3) och “etiketterande” (medelvärde 0,2). Lärarna rättade till exempel endast 

elevernas grammatik ett fåtal gånger och hjälpte inte eleverna att höra skillnad mellan 

olika begrepp tillräckligt många gånger. Lärarna använde sig dessutom ytterst sällan 

av olika begrepp för att utveckla elevernas språkliga yttranden. Även faktorn ”Läraren 

utvidgar elevernas språk syntaktiskt och semantiskt” (medelvärde 1,0) sågs vid endast 

ett fåtal tillfällen.  

4.4 Resultatanalys – mediering 

Resultatet visar ett flertal faktorer från observationsschemat som kan knytas an till 

begreppet mediering i de observerade lärarnas undervisning.  

Språket är ett medierande redskap som bland annat innefattar kroppsspråk, 

exempelvis gester (Säljö 2014:298–303). Faktorn som berör gester och stödtecken 

förekom dock sällan under observationerna. Det kan bero på att lärarna endast 

använde ett fåtal stödtecken. Det som däremot synliggjordes var lärarnas kroppsspråk. 

De flesta lärare använde sig av gester för att stärka språkliga yttranden och skapa 

ytterligare förståelse av det aktuella lärandeobjektet.  

Under observationerna använde de allra flesta lärarna också fysiska redskap 

som medierande redskap (Säljö 2004:298-303) i form av bilder och stenciler. När 
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eleverna fick arbeta muntligt med de fysiska redskapen, i par eller i grupper, skapades 

interaktioner mellan eleverna. Under observationerna tydliggjordes det att redskapen 

gav eleverna en hjälpande hand att fortsätta utveckla sitt samspel med varandra. Ett 

annat redskap som användes var en högläsningsbok. Enligt Säljö (2014:298–303) är 

en bok både ett fysiskt och ett språkligt, intellektuellt redskap. En av lärararna läste 

en skönlitterär bok för eleverna, vilket knyter an till faktorn Elever har möjlighet till 

interaktiv bokläsning med vuxen. Eftersom faktorn bara kunde ses under en av 

lektionerna resulterade det dock i ett lågt medelvärde på 0,8. 

Under par- och grupparbete får eleverna möjlighet att utbyta erfarenheter och 

lärdomar med varandra. Precis som Säljö (2014:298–303) förklarar är det genom 

interaktion med andra som människan kan använda språkliga begrepp som 

medierande redskap för att förstå och organisera sin omvärld. Lärarna använde sig av 

få nya begrepp och formuleringar under observationerna samt utvidgade endast  

elevernas yttranden syntaktiskt och semantiskt till viss del. Vidare använde sig lärarna 

av kontraster ett fåtal gånger för att uppmärksamma skillnader mellan ord samt 

använde sig av synonymer till elevernas yttranden ungefär lika sällan, vilket 

tydliggörs av faktorernas låga medelvärden. De observerade lärarna utvecklade dock 

härigenom till viss del elevernas språkliga mediering och som Säljö (2014:298–303) 

beskriver är språket redskapens redskap. 

5 Diskussion och slutsatser 

I följande kapitel diskuteras undersökningsmetoden i förhållande till syftet och 

forskningsfrågorna. Därefter diskuteras undersökningens resultat i förhållande till det 

självständiga arbetets teori, syfte och forskningsfrågor samt till tidigare forskning. 

Avslutningsvis redogörs för de didaktiska implikationer som studien leder fram till, 

innan förslag på fortsatt forskning ges. 

5.1 Metoddiskussion 

Vår metod att använda oss av observationsscheman föll relativt väl ut eftersom vi 

kunde besvara studiens syfte och frågeställningar. Under studiens gång upptäckte vi 

dock vissa saker som vi inte hade tänkt på inledningsvis.  



 

 

 

20(26) 

 

På grund av att eleverna inte observerades i studien lämnades inget 

samtyckesformulär ut till föräldrarna att skriva under. Det resulterade i att vi inte 

kunde inkludera övriga observerade händelser i klassrummet som involverade 

eleverna. Om vi hade gjort om studien hade vi observerat eleverna för att få ytterligare 

insamlingsdata att analysera. I och med att vi inte observerade eleverna placerade vi 

oss längst bak i klassrummet för att inte störa interaktionen under lärtillfället. Om vi 

istället hade gått runt i klassrummet hade vi troligen fått mer inblick i hur lärarna 

interagerar med eleverna.  

Om vi skulle genomföra studien en gång till skulle vi även vilja göra tre 

observationer i varje klass, vilket rekommenderas av Sullivan och Waldmann 

(2019a:7), för att öka resultatets reliabilitet. Om vi hade genomfört fler observationer 

i varje klass hade antagligen utfallet av vårt resultat blivit annorlunda. Fler 

observationer hade genererat i ett bredare underlag vilket i sin tur hade kunnat bidra 

till ett mer pålitligt resultat. Dock ansåg vi att vi fick ut tillräckligt mycket data av 

endast ett besök i varje klass för att kunna genomföra vår aktuella studie. 

5.2 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt redovisas vår resultatdiskussion som tar sin grund i våra 

frågeställningar med hjälp av tidigare forskning. 

Hur stöttar lärare elevernas muntliga interaktion? 

Flertalet lärare var noggranna med att bekräfta elevernas yttranden under 

observationerna. Några av lärarna ställde även följdfrågor, vilket kan ha varit för att 

visa intresse och för att försöka få eleverna att utveckla sina tankebanor och ordförråd. 

För att gynna elevernas språkutveckling är det av stor vikt att eleverna känner sig 

både sedda och hörda av läraren. Detta kan i sin tur öka elevernas självkänsla och 

enligt Backman m.fl. (2012:28–29) bidra till att eleverna vågar komma till tals i 

klassrummet.  

Utifrån vårt resultat kunde vi se att två av faktorerna som observerades fick det 

högsta möjliga medelvärdet och observerades åtskilliga gånger under alla sex 

lektionerna. Den ena faktorn var grupparbete under överinseende av en vuxen och 

den andra var strukturerade samtal med klasskamrater. Alla observerade lärare hade 

planerat sina lektioner utifrån par- och grupparbete. Detta kan delvis ha berott på att 
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lärarna fick information av oss att vi ville undersöka muntliga interaktioner i 

klassrummet. Dock hade vi kännedom sedan tidigare om att åtminstone två av de 

observerade lärarna brukar arbeta kooperativt, vilket vi alltså kunde se under 

observationerna. Det innebär därmed att det höga medelvärdet för förekomsten av 

strukturerade samtal med klasskamrater förmodligen hade varit högt även om vi inte 

hade observerat klasserna. Kooperativt arbetssätt är känt för att det kan bidra till 

utveckling av elevernas muntliga förmåga genom hög elevdelaktighet (Wichadee & 

Orawiwatnakul 2012:93). De kooperativa övningarna som genomfördes under 

observationerna var formade på så sätt att alla elever fick en delaktig roll samtidigt 

som alla elever fick öva sin muntliga förmåga.  

Under de observerade svensklektionerna ställde lärarna många öppna frågor till 

eleverna. Enligt vår bedömning var det fler elever som räckte upp handen och ville 

svara på de öppna frågorna än de frågorna som endast hade ett rätt svar. Genom att 

använda sig av öppna frågeställningar kan diskussionerna bli långlivade samt främja 

samtal mellan eleverna skriver Whorrall och Cabell (2016:339). Under en 

klassrumsobservation arbetade läraren med en skönlitterär bok. Läraren använde 

boken som grund när hon ställde öppna frågor till eleverna om bokens innehåll. 

Genom den gemensamma bokläsningen fick alla elever en gemensam grund att stå på 

inom ett ämne som de alla fick kunskap om. Boyce m.fl. (2007:144) påpekar att det 

kan vara av stor vikt att utgå från ett ämne som eleverna känner sig säkra inom, vilket 

i sin tur kan leda till att fler elever vågar tala. 

Utifrån observationsschemat observerade vi lärarnas taltempo samt hur ofta 

lärarna pausade och väntade in eleverna. Detta var två faktorer som kunde observeras 

i några av klassrummen. Det är av stor betydelse att läraren kan samtala med sina 

elever på ett sätt som blir lättförståeligt. Läraren bör agera som en språklig förebild 

för sina elever eftersom de ofta enligt Wedin (2011:212–215) tar efter det som läraren 

gör och säger. Under alla sex observationerna hade läraren någon form av 

genomgång, vilket även kan kallas för katederundervisning (Wedin 2011:214–215). 

Det var i de flesta fall under denna tidpunkt som faktorerna taltempo och pauser kunde 

observeras. Det var flertalet lärare som skyndade sig fram under genomgången för att 

sedan kunna starta elevernas självständiga arbete. Detta syntes bl.a. genom snabba 

frågor och svar till eleverna. Det kan också nämnas att det dock var ett fåtal lärare 

som tog tid på sig vid genomgångarna genom att bl.a. bjuda in och involvera eleverna 



 

 

 

22(26) 

 

i lärarledda dialoger. Som nämnts ovan är det av stor vikt att läraren tar tid på sig att 

skapa meningsfulla konversationer i klassrummet genom att få eleverna att känna sig 

bekräftade. Det kan i sin tur bidra till ökad självkänsla hos eleverna, vilket kan gynna 

deras muntliga delaktighet i klassrummet. 

Faktorn som var minst vanligt förekommande under observationerna var 

strukturerade samtal med en vuxen. Ett fåtal lärare gick runt och satte sig ned vid 

grupperna och diskuterade uppgiftens innehåll med eleverna samt följde upp deras 

konversationer. Detta förkom dock endast i de klassrum med en extra vuxen 

närvarande som samtidigt kunde gå runt och hjälpa de resterande eleverna. Det kan 

vara en utmaning för många lärare att känna sig tillräckliga för elevernas utveckling 

av deras kommunikationsförmåga, dels på grund av tidsbrist, dels på grund av 

okunskap om muntliga interaktioner. Whorrall och Cabell (2016:336) påpekar att om 

lärare blev mer medvetna om de positiva effekterna av muntliga interaktioner i 

klassrummet skulle det kanske kunna leda till att fler lärare använde sig av 

kontinuerliga muntliga lärtillfällen. För att främja kommunikationen i klassrummet 

är det väsentligt att läraren har förståelse för hur hens elever utvecklar sina 

språkkunskaper, påpekar Dockrell m.fl. (2015:272) som anser att läraren kan skapa 

detta genom att övervaka elevernas interaktioner i klassrummet. På så sätt får läraren 

en överblick över vad som fungerar för vissa elever och vad som inte fungerar för 

andra. 

 

Vilka medierande redskap används i klassrummen? 

I vår studie observerades ett flertal faktorer som innefattar medierande redskap för att 

eleverna ska kunna utveckla sina kommunikativa förmågor. Att lärare använder sig 

av rekvisita i undervisningen kan både stötta och främja elevernas lärande. Under de 

observerade lektionerna använde sig lärarna av bilder och stenciler för att stärka sina 

yttranden. Även eleverna använde sig av bilder och stenciler i par- och grupparbeten. 

Det skapade diskussioner mellan eleverna då de arbetade med de fysiska 

redskapen  tillsammans. Detta kan knytas an till Ernst- Slavit och Wenger (2016:30) 

som förklarar att läraren bör planera klassrumsaktiviteter som bidrar till interaktioner 

i klassrummen. De observerade lärarna hade planerat klassrums-aktiviteter där 

rekvisita användes som material för att främja elevernas interaktion i klassrummet. 
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Under lektionerna kunde vi se att rekvisitan dvs. de fysiska redskapen, bidrog till 

elevernas interaktion på ett positivt sätt.  

Under en av de observerade lektionerna använde läraren sig av en skönlitterär 

bok för att främja den muntliga interaktionen i klassrummet. En skönlitterär bok 

innehåller intressanta ord som kan utveckla elevernas ordförråd, menar Kirkland och 

Patterson (2005:393), vilket under lektionen togs till vara på genom att skapa 

diskussioner. Boken som läraren använde sig av under lektionen utgjorde då ett 

medierande redskap för elevernas utveckling (Säljö 2014:298–303).  

Förutom ovanstående  faktorer användes några andra medierande redskap, men 

lite mer sparsamt, exempelvis kontraster och etiketterande. Under de observerade 

lektionerna använde lärarna sig bara till viss del av olika begrepp och synonymer, 

vilket synliggörs i faktorernas låga medelvärden. Bond och Wasik (2009:467) menar 

att elevernas ordförråd förbättras när lärarna använder sig av olika begrepp och 

synonymer. Det motsvarar även faktorn som omfattar att lärarna uppmuntrar eleverna 

till att använda sig av nya ord. Under de observerade lektionerna skedde detta vid få 

tillfällen och gav på så sätt inte eleverna möjlighet att utveckla sitt ordförråd, vilket 

enligt Gracia m.fl. (2015:288–290) är väsentligt att skolan gör så att elevernas språk 

utvecklas till ett mer akademiskt språk.  

5.3 Didaktiska implikationer och förslag till vidare forskning  

Studiens resultat leder till didaktiska implikationer. De observerade lärarna var 

nogranna med att ställa öppna frågor och bekräfta elevernas yttranden, vilket tidigare 

forksning har visat är väsentliga interaktionsfrämjande faktorer i undervisning. 

Vidare möjliggjorde lärarna undervisningssituationer som innefattade struktuerade 

samtal i grupp mellan eleverna under överinseende av en vuxen, vilket också har visat 

positiva effekter enligt tidigare forskning. Studien visar dock att lärare bör tänka mer 

på hur de talar med eleverna bl.a. genom att agera förebilder och använda sig av nya 

ord, anpassa sitt taltempo, använda sig av pauser samt använda sig av kontraster och 

etiketterande. Dessa faktorer fick lägre medelvärden i vår studie men är väsentliga för 

att kunna ge eleverna fler möjligheter att komma till tals och främja interaktionen i 

klassrummet inom ämnet svenska.  

Vi vill också lyfta fram observationsschemats väsentlighet i praktiken. Det är 

inte bara ett material för att observera hur den muntliga interaktionen ser ut i 
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klassrummet, utan också för att identifiera styrkor och utvecklingsområden i 

undervisningen. Precis som alla elever är olika är även alla lärare olika och använder 

sig av olika lärostilar. På så sätt kan observationsschemat vara till stor nytta inom 

verksamheten genom att kollegor observerar varandras lektioner. 

Dessutom vill vi belysa vikten av fortsatt forskning om muntlig interaktion i 

klassrummet. Det hade varit intressant att göra en liknande undersökning i andra 

årskurser och jämföra med årskurs 2, där vårt fokus låg. Vi ser också ett intresse i att 

undersöka den del av observationsschemat som vi inte använde oss av i vår studie, 

alltså lärmiljö. Eftersom studien endast är inriktad på ämnet svenska är ett förslag att 

undersöka den muntliga interaktionen i andra ämnen.  

Avslutningsvis vill vi lyfta fram våra egna lärdomar av vår studie. Vi har 

uppmärksammat betydelsen av hur väsentlig den muntliga interaktionen är. Som 

blivande lärare kommer vi att kämpa för att ge eleverna möjligheter till att interagera 

och samspela med varandra i klassrummet.    
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Bilaga 1 Mejl till deltagande lärare 

Hej!  

 

Nu är det dags att skriva vårt andra självständiga arbete. Jag (Julia) skriver mitt arbete 

tillsammans med Emme Nilsson från min klass och vi kommer att skriva inom ämnet 

svenska. Vår studie handlar om muntliga interaktioner i klassrummet.  Vi har valt att 

samla material med hjälp av lektionsobservationer och kommer att utgå från ett 

observationsschema. Under observationerna kommer vi endast att fokusera på er som 

lärare och inte på eleverna.  

 

Det vore jätteroligt om ni ville ställa upp och göra vår studie möjlig! Ha dock även i 

åtanke att det är frivilligt och ni får självklart tacka nej.  Eftersom eleverna har 

påsklov v. 17 har vi ett begränsat antal dagar att utföra vår materialinsamling. Vi kan 

komma till skolan: V. 16 måndag 15/4, tisdag 16/4, onsdag 17/4 samt V. 18 måndag 

29/4 och tisdag 30/4. Eftersom vi skriver inom ämnet svenska ser vi gärna att 

observationerna sker när eleverna har svenska. Vi är tacksamma för snabbt svar med 

eventuellt önskad dag och en ungefärlig tid. Vi kommer att utföra vår studie på två 

olika skolor och hoppas på att kunna pussla ihop ett bra schema för er som vill delta.  

 

Med vänliga hälsningar   

Julia Johansson    Emme Nilsson 

jj222sp@student.lnu.se   en222nm@student.lnu.se 
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Bilaga 2a Observationsschema–Interaktioner 
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Bilaga 2b Observationsschema–Lärtillfällen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


