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Abstract 

Föreliggande studie syftar till att undersöka vilka stödstrukturer lågstadielärare 

uppger att de bygger i klassrummet för att stötta organiserade samtal i 

svenskundervisningen. Studien tar sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin där 

begreppet stödstruktur är centralt. Vidare har semistrukturerade intervjuer besvarats 

skriftligt av sju lågstadielärare och i analysen av empirin användes två 

kategoriseringar av stödstrukturer: intellektuella och fysiska (Säljö, 2000:100). De 

intellektuella stödstrukturer som framkom i studien är läraren som kommunikativ 

förebild, det sociala klassrumsklimatet, elevens självkänsla samt kamratlärande. De 

fysiska stödstrukturer som utkristalliserades i materialet var klassrumsmöblering, 

text- och bildstöd samt andra fysiska artefakter. Av dessa ansåg flertalet lärare att text- 

och bildstöd var den bäst fungerande stödstrukturen. Lärarens sätt att visa och vägleda 

eleverna till att föra samtal, det vill säga att vara en kommunikativ förebild, var 

ytterligare en stödstruktur som uppfattades som framgångsrik. Bland intervjusvaren 

nämndes tämligen få fysiska artefakter, vilket var ett oväntat resultat.  
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1 Inledning 

Barn utvecklar det talade språket genom social interaktion med människor i sin 

omgivning. För de individer som inte har några kognitiva eller perceptuella 

svårigheter sker denna utveckling till en början spontant och utan formell 

undervisning. Till skillnad från talet, kräver läs- och skrivutvecklingen i de flesta fall 

större ansträngning och medveten träning (Wedin, 2016:1).  

I läroplanen för grundskolan står det framskrivet att skolan har en central 

uppgift i att säkerställa att alla elever utvecklar ett funktionellt språk (Skolverket, 

2018:257). Eftersom de flesta elever redan har utvecklat grundläggande talspråkliga 

kompetenser innan de börjar skolan tar erövrandet av de språkliga förmågorna läsa 

och skriva i många fall stor plats av undervisningen i de lägre åldrarna. Trots att arbete 

med dessa förmågor kräver koncentration är det viktigt att lågstadielärare också 

uppmärksammar elevens kommunikativa, muntliga förmåga. På samma sätt som att 

läsundervisningen fortsätter även efter det att eleven har knäckt koden behöver också 

det talade språket ständigt utmanas och uppmuntras (Skolverket, 2012:23). Den 

muntliga förmågan har trots allt stor tyngd i styrdokumenten och är en obligatorisk 

del av det nationella provet i svenska för årskurs 3.  

Flertalet studier har lyft muntlighetens betydelse för lärandet (Gràcia, Vega & 

Galván-Bovaira, 2015; Olsson Jers, 2010; Palmér, 2010; Storch & Whitehurst, 2000). 

Bland annat visar Palmérs (2008:16f) studie om muntlig kommunikation i 

gymnasieskolan att undervisning i muntlighet inte enbart är viktig för utvecklingen 

av den kommunikativa förmågan, utan att det talade språket dessutom är en 

betydelsefull resurs för både läsning och skrivning. Med andra ord kan eleven få stöd 

i sin språkutveckling genom talet (Palmér, 2008:16f; Wedin, 2016:1). Trots detta 

menar Olsson Jers (2010:111) att undervisning i muntlighet ibland får stå tillbaka. En 

tänkbar förklaring till detta är att det skrivna ordet tenderar att ha högre status än det 

talade, vilket skulle kunna bero på det faktum att talet kommer naturligt för de flesta 

medan skriften är någonting som behöver läras in (Dysthe, 1996:79). Ytterligare en 

förklaring kan vara att lärare upplever en osäkerhet i hur de kan stödja elevens 

talspråksutveckling (Olsson Jers, 2010).  
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Genom en granskning av tidigare forskning uppmärksammade vi ett behov av 

mer praktiknära exempel på hur läraren kan stödja elevens muntliga förmåga. I den 

här studien undersöker vi därför hur lågstadielärare säger sig bygga stödstrukturer i 

klassrummet för att stötta organiserade samtal i svenskundervisningen. Likaså 

studeras lärares uppfattningar om vilka stödstrukturer som är framgångsrika. 

Begreppet stödstruktur (eng. scaffolding) är sålunda centralt för denna studie, vilket 

kan beskrivas som ett tillfälligt stöd som vägleder en individ mot kunskaper och 

färdigheter som han eller hon inte kunnat uppnå på egen hand (Olsson Jers, 2010:91). 

I den aktuella studien används även begreppet organiserade samtal, vilket syftar på 

olika planerade interaktioner i undervisningen som exempelvis helklassamtal, 

smågruppssamtal och muntlig framställning.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur lågstadielärare menar att de stöttar elever i 

planerade muntliga interaktioner. Därtill ska även lärarnas uppfattning om dessa 

stödstrukturer studeras, vilket gör lärarens perspektiv central i studien. Studiens 

frågeställningar är följande: 

 Vilka olika stödstrukturer uppger lärare att de bygger i klassrummet för att 

stötta organiserade samtal i svenskundervisningen? 

 Vilka stödstrukturer menar lärare är framgångsrika för att stötta organiserade 

samtal i svenskundervisningen? 

2 Teoretisk ram  

Detta kapitel inleds med en beskrivning av den sociokulturella teorin, vilken är 

studiens teoretiska utgångspunkt. Dessutom förklaras två centrala begrepp inom 

denna teori: stödstrukturer och den närmaste utvecklingszonen.  

2.1 Sociokulturell teori 

Lev Vygotskij grundade den sociokulturella teorin, vilken handlar om hur människan 

lär och utvecklas i samspel med andra. En viktig del inom denna teori om lärande är 

användningen av redskap som hjälpmedel för inhämtning av nya kunskaper. I den 

sociokulturella teorin är språket ett av de främsta verktygen för lärande. Ytterligare 
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exempel på redskap är fysiska artefakter, idéer och värderingar som vi får genom 

interaktion med omvärlden (Säljö, 2014:297ff). Vidare menar Säljö att det är i 

samspel med andra som människan lär sig att lösa problem, utföra uppgifter och 

inhämta nya kunskaper.  

2.1.1 Stödstrukturer 

Eleven behöver hjälp eller vägledning för att nå så långt som möjligt i sin språk- och 

kunskapsutveckling. Sociokulturella teoretiker kallar denna stöttning för scaffolding, 

vilket är ett begrepp som myntats av psykologen Jerome Bruner (1978) och på 

svenska översätts till stödstrukturer (Palmér, 2018:22). Till en början använde Bruner 

(1978:19) begreppet scaffolding som en metafor för föräldrars naturliga stöttning av 

små barns tidiga språkutveckling. Längre fram började begreppet även användas i 

klassrumssammanhang, där det ur ett språkutvecklande perspektiv kan förklaras som 

att läraren eller en mer kompetent kamrat stödjer barnets kommunikation, förmåga att 

vidga sin förståelse och möjlighet att samspela och uttrycka sig (Hammond & 

Gibbons, 2005:9f; Gibbons, 2018:33). En stödstruktur ska vara tillfällig och syfta till 

att den lärandes kontroll över sina kunskaper och färdigheter utvecklas successivt 

över tid: ”Det ett barn idag kan göra med stöd, kan hon eller han göra på egen hand i 

morgon” (Vygotskij, 1978:87). Om stöttningen inte är temporär och 

framtidsorienterad riskerar den lärande att bli en passiv åskådare av den aktuella 

uppgiften (Säljö, 2014:306).  

Enligt den sociokulturella traditionen kan de stödstrukturer som läraren 

använder sig av för att stötta elevens lärande vara av olika karaktär. Säljö (2000:100) 

menar att människan tänker med och genom intellektuella och fysiska redskap. Många 

gånger samverkar de fysiska och intellektuella stödstrukturerna, och det är därför inte 

helt lätt att skilja dem åt (Säljö, 2014: 299f).  

De intellektuella stödstrukturerna existerar såväl i tanken som i språket, och 

förtrogenhet med dessa redskap kan hjälpa oss att minnas (Säljö, 2000:91, 114). 

Exempel på ett intellektuellt redskap är erfarenhet, som tillsammans med reflektion 

kan leda till lärande. Det behöver nödvändigtvis inte vara egna upplevelser, utan kan 

även handla om att förvärva erfarenheter genom andra människor (2000:82). 

Beteckningar och kodifieringar av verkligheten är två andra exempel på intellektuella 

redskap. Postnummer, vilket är en alfanumerisk kombination som samhället utvecklat 



 

4 

 

för att ange olika geografiska områden i vårt land, kan exempelvis ses som en form 

av kodifiering (2000:100). 

Till skillnad från tanke- och språkrelaterade redskap är de fysiska 

stödstrukturerna lättare att identifiera. Detta beror på att sådana redskap är materiella 

och därför konkreta företeelser. Säljö (2000:80f) benämner kompassen, kikaren och 

miniräknaren som exempel på fysiska redskap. Dessa artefakter hjälper människan 

att navigera, se längre och räkna med högre tal. Alla tre redskapen används som stöd 

för att klara av uppgifter på ett mer kvalificerat sätt (2000:80f).  

2.1.2 Den närmaste utvecklingszonen 

Vygotskij menade att barns utveckling är ett resultat av det sociala samspel och den 

omgivning som barnet vistas i (Säljö, 2015:100f). När eleven lär av eller tillsammans 

med en vuxen alternativt en mer kompetent kamrat skapas möjligheter för honom 

eller henne att tänka och handla på en nivå som går utöver den redan uppnådda 

utvecklingsnivån. Inom den sociokulturella teorin benämns detta som den närmaste 

utvecklingszonen, även kallat den proximala utvecklingszonen. Eleven behöver 

ständigt utmanas med nya och svårare uppgifter för att komma in i denna zon, 

eftersom den närmaste utvecklingszonen förflyttas i takt med att elevens 

kunskapsnivå ökar. Det är här som läraren kan vägleda och stötta eleven mot nya eller 

fördjupade kunskaper genom medveten progression i undervisningen. När en elev 

endast får arbeta med uppgifter som han eller hon klarar av att lösa på egen hand 

menar Vygotskij att lärandet eller utvecklingen begränsas (ibid.).  

3 Tidigare forskning 

I det här kapitlet lyfts tidigare forskning om muntlighet och språkanvändning i 

klassrummet fram. Under denna rubrik presenteras studier om helklassamtal, 

smågruppssamtal och muntlig framställning. Därefter behandlas forskning om 

intellektuella och fysiska stödstrukturer. 

3.1 Muntlighet och språkanvändning i klassrummet 

Muntlighet i undervisningen handlar i stort om språket som redskap för inlärning. 

Undervisning i muntlighet handlar däremot mer om ett enskilt mål att utveckla 
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muntliga färdigheter (Penne & Hertzberg 2015:47), vilket kan ske genom exempelvis 

lärarledda helklassamtal, smågruppssamtal eller muntlig redovisning. Praktiserandet 

av undervisning i muntlighet handlar således om olika planerade interaktioner, det 

vill säga organiserade samtal.  

3.1.1 Helklassamtal 

I slutet av sextiotalet började klassrumsinteraktion studeras mer intensivt. Från denna 

tidiga klassrumsforskning framträdde den så kallade IRE-strukturen, vilket är en 

internationellt tillämpad modell för turreglering och står för Initiativ, Respons och 

Evaluering (Evaldsson, Lindblad, Sahlström & Bergqvist, 2001:19). Vanligtvis 

innebär denna struktur att läraren tar initiativ genom att ställa en fråga, eleven svarar 

och läraren evaluerar eller följer upp elevens respons (Jensen, 2012:78f). Forskning 

har visat att större delen av den interaktion som sker mellan lärare och elever i 

klassrummet följer denna modell. Vilken betydelse den här formen av helklassamtal 

har för barns lärande är forskare dock oeniga om, eftersom några menar att IRE-

strukturen hämmar lärandet, medan andra anser att den kan tjäna flera olika syften 

(Grøver Aukrust, 2003:175ff).  

Flertalet studier visar att läraren har ordet i ungefär två tredjedelar av den tid 

som används för IRE-sekvenser (Grøver Aukrust, 2003:175). Med andra ord är 

elevernas möjlighet att komma till tals i dessa sekvenser begränsat till att svara på 

frågor (Dysthe, 1996:22; Walqui, 2008:166f). Elevsvaren i dessa samtal är korta och 

utvecklas i mycket liten utsträckning av läraren. Dessutom är frågorna ofta utformade 

med facitsvar, vilket hindrar elevernas utveckling av det självständiga tänkandet 

(Grøver Aukrust 2003:176ff). 

Lärarledda helklassamtal behöver inte alltid innebära att eleverna får ett 

begränsat talutrymme och litet inflytande över samtalet. När eleverna svarar på frågor 

kan läraren exempelvis bygga vidare på responsen istället för att värdera den. Den så 

kallade IRE-strukturen kan på så sätt modifieras till en klassrumsinteraktion där 

eleverna känner att de tas på allvar och att deras uttalande blir ett verkligt bidrag till 

klassens dialog (Palmér, 2008:23). Samtal som innefattar frågor av mer öppen och 

autentisk karaktär bidrar sålunda till att eleverna känner sig som viktiga medspelare i 

klassrumssamtalet. Undervisning som drivs genom IRE kan därtill öka elevernas 

förmåga att föra och följa vetenskapliga samtal, förutsatt att det sker ett samarbete 
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mellan läraren och eleverna (2008:24). Med hjälp av rätt frågemodell tränas eleverna 

att själva ställa frågor, identifiera oklarheter samt göra sammanfattningar och 

förutsägelser (Grøver Aukrust, 2003:179). 

3.1.2 Smågruppssamtal 

I klassrumssammanhang innebär smågruppssamtal att eleverna arbetar utan direkt 

inblandning av läraren, och forskning visar att denna samtalstyp fyller en viktig 

funktion för lärandet (Palmér, 2010:51; Wedin, 2016:8). I interaktion med jämnåriga 

prövar eleven kunskaper, tillägnar sig erfarenheter och förhandlar om språkbruk 

(Edvaldsson et al., 2001:27). Vidare framhåller Walqui (2008:167) att elever som 

interagerar tillsammans i grupp uppnår en kunskapsnivå som inte hade varit möjlig 

att nå på egen hand. Genom detta samarbete stöttar eleverna alltså varandra att nå 

längre i den närmaste utvecklingszonen, utan lärarens inblandning.  

I smågruppssamtal blir språkets reflekterande funktion central, vilket innebär 

att språkbrukarna tvingas tänka högt, formulera hypoteser och kanske till och med 

ändra talets inriktning. Denna språkanvändning benämner Palmér (2010) som ett 

utforskande samtal, och språket i sådana samtal skiljer sig åt från det redigerade 

språket, vilket är det välformulerade och skriftspråksliknande tal som traditionellt sätt 

används när eleverna ska redovisa sina kunskaper i klassrummet (2010:52).  

En risk med elevers smågruppssamtal är att samtalen fastnar på ytan och 

därmed inte blir välutvecklade och utforskande, vilket kan bero på att eleverna inte 

alltid har förmågan att använda de vetenskapliga begrepp som behövs för att göra 

samtalet djupare. Med andra ord fungerar inte alltid dessa samtal självständigt. 

Smågruppssamtalen påverkas av såväl vilken uppgift eleverna får som hur samtalet 

organiseras av läraren (Palmér 2008:29).  

3.1.3 Muntlig framställning 

Muntlig framställning är en benämning för den språkliga verksamhet som sker när 

någon talar inför en publik, i skolsammanhang kan detta exempelvis vara en muntlig 

redovisning. Enligt Palmér (2008:25) är forskning om denna uttrycksform inte 

särskilt omfattande, vilket kan tänkas bero på att den muntliga framställningen många 

gånger ses som en variant av det lärarledda helklassamtalet. I den här strukturen tar 

eleven rollen som klassrummets huvudaktör under en begränsad tid. Trots detta 
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behåller läraren ofta kontrollen över klassrumskommunikationen som helhet, och på 

sätt blir elevens muntliga redovisning endast längre respons eller bidrag till det 

lärarledda samtal som sker i helklass (Palmér, 2008). 

De studier som trots allt berör muntlig framställning tenderar att koncentrera 

sig på det formella i färdighetsträningen, det vill säga själva utförandet av talet. 

Mindre uppmärksamhet ägnas åt talandets tekniker och strategier (Olsson Jers, 

2010:143). Strömquist (1996:54f) menar att det bästa sättet att introducera 

systematisk talträning i klassrummet är genom lekfull och utforskande undervisning. 

Det funktionella i färdighetsträningen av muntlig framställning kan ske i många olika 

sammanhang, vilket innebär att talträningen inte nödvändigtvis måste vara 

huvudsyftet för en aktivitet, utan kan integreras i övriga delar av undervisningen 

(ibid.). 

3.2 Intellektuella stödstrukturer 

För att eleverna ska utvecklas till säkra och medvetna talare behöver de hjälp och 

vägledning av läraren alternativet en annan kompetent vuxen eller kamrat. Olsson 

Jers (2010) intervjuade tjugonio gymnasieelever om hur deras muntliga förmågor 

byggs och etableras i undervisningsmiljön, och fann ett antal faktorer som kan ses 

som intellektuella stöd till lärande i muntlighet. Exempel på stödstrukturer som 

eleverna i den studien lyfter fram är: respons, många tillfällen till muntliga 

framställningar, tillåtande klassrumsklimat, humor och peppning (2010:260).  

Ett viktigt stöd i elevens talträning är att han eller hon får respons från läraren 

eller övriga klasskamrater efter en muntlig redovisning. För att eleverna ska utvecklas 

till säkra och medvetna talare kan respons på innehåll och form i det offentliga talet 

vara till stor hjälp (2010:190). Palmér (2010:97) belyser att återkoppling som sker 

mellan klasskamrater kräver fast lärarledning och successiv inskolning av eleverna. 

Exempelvis kan läraren formulera ett antal punkter eller frågor som fungerar som 

vägledning i återkopplingen, vilket är ett stöd för både talaren och responsgivaren 

(2010:98).  

Ökat antal tillfällen för dialog menar Olsson Jers (2010:261) är en stödstruktur 

för elevernas utveckling av den kommunikativa kompetensen. Detta motsäger dock 

Gibbons (2018:49) som istället menar att det är kvalitén på de dialoger som sker i 

klassrummet som spelar roll snarare än kvantiteten. 
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3.3 Fysiska stödstrukturer 

En fysisk stödstruktur som Tegström (2014:7) lyfter fram är det arbetsmaterial som 

läraren själv skapar. Exempel på sådant material kan vara väggaffischer som 

illustrerar tankemodeller, vilket enligt Tegström ger struktur och stöd för lärandet 

(2014:51). På samma sätt kan klassrummets möblering ha betydelse för elevers 

möjlighet att lära och samspela. En möblering som har ett pedagogiskt motiv kan 

således ses som en fysisk stödstruktur. Förutom att klassrumsmöbleringen har en 

materiell funktion, det vill säga ger eleverna en stol att sitta på och en bänk att luta 

sig mot, har den även en kommunikativ funktion. Vidare innebär detta att 

möbleringen kan begränsa alternativt möjliggöra elevers interaktion med andra 

klasskamrater och med läraren (Tegström, 2014:20). Ett traditionellt mönster för 

elevers placering i klassrummet är den sociofugala modellen. Detta innebär raka 

bänkrader där elevernas blickar är riktade fram mot tavlan, vilket förhindrar 

kommunikation mellan dem. Motsatsen till den här formen av möblering är den 

sociopetala modellen, som istället innebär en cirkel- eller gruppformation av bänkar, 

vilket i sin tur uppmuntrar till kommunikation mellan eleverna (Jensen, 2012:65f). 

4 Metod  

I detta kapitel presenteras urvalet för den genomförda studien. Därefter följer en 

beskrivning av insamlingen av data, genomförandet av studiens forskningsintervjuer 

samt en redogörelse för hur etiska aspekter i studien har beaktats. Dessutom behandlas 

den metod som använts för bearbetning och analys av det insamlade empiriska 

materialet. Kapitlet avslutas med metodkritik.  

4.1 Urval 

I den aktuella studien deltog sju lärare från olika kommuner i södra Sverige. Dessa 

lärare arbetar på skolor som har ett nära samarbete med lärarutbildningen på 

Linnéuniversitetet, varigenom vi studenter fått tillgång till deras kontaktuppgifter. 

Eftersom de utvalda lärarna fanns nära till hands och var bekanta för oss sen tidigare 

var det enkelt att bjuda in dem till att medverka i en intervju. Urvalet påverkades 

således av tillgänglighet, men även av arbetets begränsade tidsram. Med andra ord 

bygger materialet på ett så kallat bekvämlighetsurval (Denscombe, 2018:71).  
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För att tillgodose konfidentialitetskravet, (4.5), är och förblir studiens 

respondenter anonyma. Vidare innebär detta att information såsom deltagarnas namn, 

arbetsplats eller kommun inte kommer att skrivas ut. För att underlätta för läsaren har 

de deltagande lärarna istället tilldelats fingerade namn (Tabell 1). 

 

Lärare Antal år erfarenhet av 

undervisning i svenska 

 

Aktuell årskurs 

Mia 3 år förskoleklass 

Anne  17 år  årskurs 1 

Annika 9 år årskurs 1 

Marianne 5 år årskurs 2 

Therese 20 år  årskurs 3 

Jessica 15 år  årskurs 3 

Emma 5 år  årskurs 3 

 

Tabell 1. Information om studiens respondenter 

 

Av Tabell 1 framgår vilken årskurs respektive lärare arbetar i för tillfället och antalet 

år de intervjuade lärarna har undervisat i svenskämnet.  

4.2 Datainsamlingsmetod 

Denscombe (2018:269) beskriver tre olika klassificeringar av intervjuer: 

strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. En strukturerad 

intervju består av ett färdigt frågeformulär och forskaren har kontroll över frågorna 

genom att respondenten erbjuds en begränsad uppsättning svarsalternativ. En 

semistrukturerad intervju innefattar också färdiga frågor som ska besvaras. Däremot 

är denna form av intervju mer flexibel, eftersom frågorna är öppna och ger 

respondenten utrymme att utveckla sina idéer och synpunkter. I en sådan struktur 
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följer intervjuaren även upp informantens svar genom följdfrågor. Till skillnad från 

en strukturerad respektive semistrukturerad intervju betonas istället respondenternas 

egna tankegångar i en ostrukturerad intervju. Detta innebär exempelvis att 

intervjuaren ingriper så lite som möjligt i samtalet efter det att ämnet introducerats.  

I föreliggande studie har vi valt att samla in empiri med hjälp av en skriftlig 

intervju. Tanken med detta var att effektivisera arbetet och få ut så mycket som 

möjligt av både vår och respondenternas tid. Den struktur som ansågs mest lämplig 

för datainsamlingen var en semistrukturerad intervju. Användningen av skriftlig 

intervju begränsade dock möjligheten att ställa följdfrågor i direkt anslutning till 

respondenternas svar, vilket annars är vanligt förekommande i semistrukturerade 

intervjuer (Denscombe, 2018:269). Av den anledningen skickades uppföljningsfrågor 

istället ut via e-post till några av de intervjuade lärarna vid ett senare tillfälle.  

4.3 Genomförande 

Den skriftliga intervjun innehåller elva frågor (Bilaga B) och skickades ut via e-post 

till tjugofyra lärare på olika skolor i södra Sverige. Av dessa valde sju att medverka i 

studien. Intervjun inleddes med två allmänna frågor och därefter följde ett antal frågor 

av mer öppen karaktär. Tanken med de öppna frågeställningarna var att ge 

respondenterna utrymme och möjlighet att uttrycka sig fritt. I de flesta fall ger denna 

form av frågor mer information och utförligare svar än frågor med fasta 

svarsalternativ. Den information som samlas in genom öppna frågor kan därtill 

återspegla en större bredd och komplexitet i respondentens synpunkter (Denscombe, 

2018:257).  

I utskicket av den skriftliga intervjun medföljde en kort presentation av oss 

studenter och en beskrivning av den aktuella studien (Bilaga A). För att undvika 

mångtydighet gavs även definitioner på begreppen stödstruktur och organiserade 

samtal. Avslutningsvis förtydligades de etiska aspekter som ligger till grund för 

insamling, analys och presentation av studiens empiri. Bland annat betonades 

respondenternas anonymitet genom en kort beskrivning av hur den insamlade empirin 

skulle komma att behandlas.  

Efter sammanställningen av de besvarade intervjuerna väcktes fler frågor 

kopplat till några av respondenternas svar. För att få ut så mycket information som 

möjligt från de deltagande lärarna valde vi därför att låta två av dem utveckla sina 
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tankar i en skriftlig uppföljande intervju (Bilaga C). För att få svar på studiens 

frågeställningar krävdes i viss mån fler exempel, klargöranden och mer detaljer än 

vad resultatet av den skriftliga intervjun gav. 

4.4 Analysmetod 

Studiens analys har en kvalitativ ansats och inriktar sig på att undersöka variationer 

och likheter mellan de sju deltagarnas användning av stödstrukturer för att stötta 

organiserade samtal i svenskundervisningen. Målet har således varit att tolka och 

förstå resultatet snarare än att se i vilken mängd något förekommer, vilket är typiskt 

för kvalitativa undersökningar (Malmqvist, 2007:123ff). Vidare kan studiens 

analysmetod kopplas till den sociokulturella teori, vilket är en välbeprövad teori för 

analys av utveckling och lärande eftersom den ger verktyg för att både identifiera och 

kategorisera empiriska material där lärande studeras (Säljö, 2014).  

Inledningsvis skrevs den data som samlats in genom de skriftliga intervjuerna 

ut och granskades. Efter en genomgång av samtliga intervjuer gjordes en sortering 

och kategorisering av de stödstrukturer som kunde urskiljas utefter Säljös (2000) två 

kategoriseringar av stöttning i intellektuella och fysiska stödstrukturer. Dessa olika 

kategorier färgmarkerades för att synliggöra mönster och variationer.  

4.5 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2011:6ff) listar fyra huvudkrav vid genomförande av undersökande 

forskningsarbeten. Dessa krav kallas för informations-, samtyckes-, konfidentialitets- 

och nyttjandekravet. Vidare specificeras respektive krav i ett antal regler som syftar 

till att vägleda den enskilde forskaren vid planering och genomförande av en studie.  

De personer som berörs av en studie ska enligt informationskravet informeras 

om forskningens syfte och upplysas om att deras deltagande är frivilligt 

(Vetenskapsrådet, 2011:7). I vår studie tillgodosågs detta krav i samband med 

utskicket av den skriftliga intervjun, genom vilken respondenterna fick ta del av såväl 

syftet med studien som villkor för deras deltagande. De lärare som valde att svara på 

intervjun gav sitt samtycke till att delta i studien och på så vis uppfylldes även 

samtyckeskravet (2011:9). Den tredje etiska principen är konfidentialitetskravet, 

vilket handlar om att de uppgifter som samlas in i en undersökning ska ges största 

möjliga konfidentialitet (2011:12). För att tillgodose detta krav är och förblir 
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deltagarna i studien anonyma. Detta innebär bland annat att deras riktiga namn eller 

namn på arbetsplats inte omskrivs i texten. Det insamlade materialet kommer heller 

inte att användas eller utlånas för kommersiellt bruk, vilket uppfyller nyttjandekravet 

(2011:14). 

4.6 Metodkritik 

Som tidigare nämnts har skriftlig intervju använts som datainsamlingsmetod i vår 

studie. Denna intervjuteknik innebär ingen direkt visuell kontakt mellan den som 

intervjuar och de som responderar. Avståndet mellan oss och de deltagande lärarna 

har haft både för- och nackdelar. En fördel med avsaknaden av kontakt ansikte mot 

ansikte har varit att intervjuerna inte behövt en på förhand avtalad tid. Detta innebar 

bland annat en flexibilitet för respondenterna som kunde besvara frågorna när det 

passade dem bäst. De intervjuade lärarna gavs även tid att reflektera över frågorna, 

vilket kan ha påverkat svarens omfattning (Denscombe, 2018:289). När det gäller 

denna typ av intervju råder det heller inga tvivel om vad som faktiskt sagts, till 

skillnad från en inspelad muntlig intervju där viktig information hade kunnat 

försvinna på grund av exempelvis bristande ljudkvalité (2018:293).  

Metodens flexibilitet kan ha flera fördelar, men kan vara ofördelaktigt för 

svarsfrekvensen (Denscombe, 2018:292). En negativ konsekvens i användningen av 

skriftliga intervjuer i denna studie har varit just tidsfördröjda, alternativt uteblivna 

svar. Vid utskicket av frågeformuläret var vi medvetna om att många av de kontaktade 

lärarna hade hög arbetsbelastning, vilket skulle kunnat medföra att intervjun inte 

prioriterades. För de lärare som inte besvarade frågorna direkt fanns det även en risk 

för att frågeformuläret skulle försvinna i mängden av annan e-post. Om intervjuerna 

istället hade genomförts vid en bestämd tidpunkt hade svarsfrekvensen kunnat bli 

högre (Denscombe, 2018:292). 

Den aktuella datainsamlingsmetoden har ställt krav på att intervjufrågorna är 

noga genomtänkta, eftersom det är svårt att lägga till fler frågor efter det att intervjun 

är utskickad till respondenterna. Ett skriftligt frågeformulär kan även begränsa 

möjligheten att utmana informanterna till att reflektera över sina svar, vilket hade 

skett naturligt i en muntlig intervju. Eftersom intervjun inte genomfördes ansikte mot 

ansikte påverkades dock respondenterna inte av återkoppling eller bekräftelse på de 

svar de gav. I forskningssammanhang är det omöjligt att komma ifrån värderingar 
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(Allwood & Eriksson, 2017:61), men våra frågeställningar, i kombination med en 

distans till de intervjuade, kan dock tänkas ha bidragit till en större objektivitet och 

opartiskhet vid insamlingen av data (Denscombe, 2018:277).  

I samband med utskicket av studiens missivbrev delgavs respondenterna en 

definition av begreppet stödstruktur, vilken var: ”en aktivitet eller strategi som läraren 

använder sig av för att stötta språk- och kunskapsutvecklingen hos elever”. Tanken 

med detta var att avgränsa begreppets definition, vilket kan ha bidragit till mer 

likriktade svar. Det är dock troligt att den delgivna definitionen av begreppet 

stödstruktur styrt informanterna och på så sätt påverkat deras svar. Resultatet hade 

förmodligen blivit annorlunda om en annan alternativt mer utvecklad definition av 

begreppet använts.  

Den genomförda studien berör endast sju lärares perspektiv och inbjuder av 

den anledningen inte till generaliseringsbara slutsatser. Denscombe (2018:427) menar 

att detta är en nackdel med just kvalitativa analyser eftersom de tenderar att bygga på 

detaljerade djupstudier av ett litet antal enheter.  

5 Resultat 

I följande kapitel presenteras studiens resultat och de intellektuella och fysiska 

stödstrukturer som framkommer i materialet. Därefter presenteras vilka stödstrukturer 

som de deltagande lärarna anser vara framgångsrika. Resultatkapitlet avslutas med en 

sammanfattning. Sammantaget uppnår svaren på respektive intervjufråga 

uppskattningsvis 100 ord per lärare, bortsett från fråga 1–3 som är av mer allmän 

karaktär (Bilaga B).  

5.1 Intellektuella stödstrukturer 

Vid analys av vilka stödstrukturer lärare uppger att de bygger i klassrummet för att 

stötta organiserade samtal framträdde fyra intellektuella redskap. Dessa är läraren 

som kommunikativ förebild, det sociala klassrumsklimatet och elevens självkänsla 

samt kamratlärande.  
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5.1.1 Läraren som kommunikativ förebild 

En form av organiserade samtal som Mia lyfter fram är högläsning med efterföljande 

samtal. Hon menar att detta helklassamtal ger eleverna möjlighet att tillsammans med 

läraren samtala om ett textinnehåll utifrån olika synvinklar. I ett sådant samtal får 

eleverna ta del av olika sätt att förstå och tolka det lästa. Mia förklarar att hon har 

arbetat mycket med boksamtal där hon leder diskussionen och är en kommunikativ 

förebild. Denna struktur har hon noterat ger eleverna verktyg för hur de kan tala om 

och tolka innehåll i de lästa texterna: 

Nu när jag har en förskoleklass läser jag för barnen och sedan samtalar vi om 

texterna tillsammans. När jag jobbade med äldre elever tidigare såg jag tydligt 

att de efter ett tag blev mer säkra på att föra sådana samtal själva och klarade sig 

mer på egen hand. (Mia) 

Det Mia förklarar i detta citat är att hon inledningsvis leder textsamtalen men att det 

gradvis förändras till att eleverna håller i dem på egen hand. Med andra ord ökar 

elevernas deltagande och bidrag successivt över tid. På samma sätt skriver Therese 

att hon märker att barnens tankar växer i de gemensamma helklassamtalen. Oavsett 

om eleverna precis börjat årskurs 1 eller är i slutet av årskurs 3 betonar hon att alla 

barn klarar av att diskutera om de får rätt stöd och vägledning från läraren: ”Min roll 

som lärare är att försöka se alla elever och vad de behöver”. När eleverna sedan ska 

föra samtalen på egen hand beskriver Therese att hon använder sig av starthjälp. 

Exempel på detta kan vara att hon frågar eleverna: ”Vi pratade om barnkonventionen 

tidigare. Vad sa vi att barn hade för rättigheter?”.  

5.1.2 Det sociala klassrumsklimatet och elevens självkänsla 

Flera av respondenterna nämner det sociala klassrumsklimatet som en viktig 

stödstruktur för elevernas utveckling av den muntliga förmågan. Om klimatet i 

klassrummet är tillåtande och eleverna kan misslyckas utan att självkänslan påverkas 

negativt är mycket vunnet, menar Anne. Då har det skapats goda förutsättningar för 

eleverna att pröva sig fram och våga ta risker, vilket hon menar ökar möjligheterna 

till utveckling. I likhet med Anne uttrycker sig Annika:  
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I början behöver man arbeta med klimatet i klassen för att få en trygg och öppen 

lärmiljö. Då har man en grund att bygga vidare på. Det blir lika mycket 

organiserade samtal innan och efter, men med en progression. (Annika) 

Annika förklarar att i ett klassrum med god atmosfär behöver inga elever vara rädda 

för att bli retade eller bli dåligt bemötta om de skulle svara fel. I ett sådant klassrum 

vågar eleverna prata, diskutera och svara även om de inte alltid är säkra på vad de ska 

säga. Både Anne och Annika tillägger att ett bra klassrumsklimat är en förutsättning 

för ett stimulerande lärandeklimat. 

Uppmuntran från läraren är enligt Anne ännu ett exempel på en betydelsefull 

stödstruktur. När vi frågade henne vad hon förväntar sig att eleverna ska utveckla 

genom denna struktur svarade hon: “Jag vill att elevernas självkänsla ökar”. Vidare 

förklarar Anne att hennes tanke med uppmuntran av det talade språket är att stötta 

eleverna att våga uttrycka sig muntligt i såväl trygga, inövade tillfällen som mer 

spontana eller laddade situationer. På samma sätt anser Emma också att uppmuntran 

är viktig för att stärka elevens självkänsla: 

Om jag som lärare uppmuntrar eleven när små framsteg görs, till exempel när 

en blyg elev gör sig hörd, har jag upplevt att han eller hon växer i självkänsla. 

Det kan även göra att elevens lust för att delta i de muntliga aktiviteterna ökar. 

Med lite stöd klarar också många elever svårare uppgifter än de själva hade trott 

och känner sig då stolta. (Emma) 

Emma skriver fortsättningsvis att det är viktigt att tänka på att inte enbart lyfta fram 

enstaka elever, utan berömma och uppmuntra alla barn i klassen.  

5.1.3 Kamratlärande 

Samtliga lärare beskriver att de använder sig av en organisation i klassrummet där 

eleverna arbetar två och två. Detta arbetssätt benämns på flera olika vis, exempelvis 

lär-par, axelkompis och lärkompis. Vidare beskriver respondenterna denna 

arbetsform som ett kamratlärande, med andra ord en social gemenskap och ett 

interaktivt språkligt samspel. Marianne menar att arbete i lär-par förhindrar att någon 

elev hamnar i skymundan samtidigt som det ger alla samma chans till talutrymme. 

Därtill skriver både Emma och Jessica att valet av samarbetspartner ibland kan vara 

en av de viktigaste stödstrukturerna för organiserade samtal, eftersom svårigheter i 

samarbete kan leda till mindre bra diskussioner.  
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Ett antal av respondenterna förklarar att arbete i lär-par inte enbart ger eleverna 

större talutrymme än vad undervisning i helklass gör. Bland annat menar Anne att 

denna lärprocess också skapar goda förutsättningar för att eleverna ska kunna lära av 

varandra. Anne skriver att hon redan i årskurs 1 använder sig av elevrespons, det vill 

säga att eleverna tränas i att ge konstruktiv kritik till varandra. Den här läraren tar upp 

muntliga redovisningar och arbete med läsläxan som två exempel på tillfällen då 

eleverna får arbeta med kamratrespons. Efter att en elev har haft en muntlig 

redovisning skriver Anne att: ”Lärkompisen brukar få ställa frågor, tala om vad som 

var bra och ge tips till kamraten”. Det Anne beskriver är att eleverna hjälper och 

stöttar varandra i lärprocessen. En förutsättning för att kamratresponsen ska fungera 

menar Anne är att eleverna är bekväma med varandra och vågar säga vad de tycker. 

Ännu en gång betonar hon vikten av ett tryggt klassrumsklimat. 

5.2 Fysiska stödstrukturer 

Förutom de intellektuella redskap som presenterats har respondenterna även nämnt 

ett antal fysiska stödstrukturer som de säger sig använda vid organiserade samtal i 

svenskundervisningen. De fysiska redskap som presenteras i följande avsnitt är 

klassrumsmöblering, text- och bildstöd samt andra fysiska artefakter. 

5.2.1 Klassrumsmöblering 

Bland intervjusvaren nämndes möbleringen i klassrummet som en stödstruktur som 

kan stötta organiserade samtal. Therese tog upp klassrumsmöbleringen i den första 

intervjun, dock aningen kortfattat och utan detaljer. Av den anledningen valde vi att 

göra en uppföljande intervju med henne där vi bland annat frågade hur möbleringen i 

hennes klassrum ser ut och eventuella tankar bakom den valda placeringen (Bilaga 

C). Therese svarade att hon i det ordinarie klassrummet har valt att placera bänkarna 

bredvid varandra i långa rader. Genom möblering utifrån den sociofugala modellen 

(Jensen, 2012:65f) är barnens blickar vända rakt fram mot tavlan där undervisningens 

genomgångar sker. Vidare skriver hon: ”Jag har upplevt att den här placeringen 

skapar en bättre arbetsmiljö, speciellt för barnen med särskilda behov som kan ha 

svårt med koncentrationen”. Utifrån sina många års erfarenhet av undervisning menar 

Therese att alla sorters möbleringar inte lämpar sig för alla elevgrupper: ”Jag skulle 

tex aldrig sätta ihop de pratiga och okoncentrerade eleverna i en grupp, det blir inget 



 

17 

 

gjort. Men i vissa klasser funkar grupplaceringar superbra”. Likaså skriver Jessica att 

raka bänkrader passar bra i pratiga klasser, eftersom hennes erfarenhet av den här 

typen av placering är att den inte uppmuntrar till småprat elever emellan. En 

möblering som istället inbjuder till interaktion mellan eleverna menar Jessica är den 

sociopetala modellen (ibid.), det vill säga cirkel- eller gruppformationer av bänkar. 

Hennes slutsats är att det kan vara bra att variera möbleringen i klassrummet över tid 

eftersom olika placeringar fyller olika funktion.  

5.2.2 Text- och bildstöd 

Samtliga lärare berättar att de använder sig av någon form av text- och bildstöd, 

exempelvis för att synliggöra arbetsgång och lektionsinnehåll. Mia nämner 

bildsekvenser och ”Läsfixarna1” som exempel på bildstöd hon använder sig av för att 

stödja eleverna i undervisningen av muntlighet. I den skriftliga intervjun återger Mia 

dock ingen beskrivning av dessa bildstöd.  

Emma skriver att tankekartor är ett vanligt inslag i hennes undervisning. Denna 

modell är enligt henne ett bra stöd för självständiga samtal mellan eleverna:  

Vi har jobbat mycket med tankekartor så eleverna är vana vid det arbetssättet. 

De har fått en rutin på hur de samtalar om tankekartan. När de får använda 

tankekartan blir det nästan alltid bra samtal som flyter. (Emma) 

Fortsättningsvis understryker Emma att tankekartorna ger eleverna en trygg grund att 

stå på vid samtal om olika ämnen, eftersom de på ett konkret sätt visar vilket område 

som ska diskuteras. Enligt Therese kan tankekartan även användas för att planera 

redovisningar eller som stöd vid andra former av muntlig framställning, och att detta 

textstöd är ett funktionellt redskap för eleverna när de ska strukturera sina tankar och 

kunskaper.  

En annan form av stöd som både Anne och Annika använder sig av är 

egenproducerat material i form av kort med exempelvis begrepp, frågor eller bilder 

på. Dessa kort använder sig båda lärarna av vid elevaktiva arbeten där syftet är att 

                                                      
1 Läsfixarna är en arbetsmodell för att träna läsförståelse och kommer ursprungligen från En 

läsande klass (Läsrörelsen, 2014). Denna modell bygger på fem lässtrategier, vilka är 

personifierade med figurerna spågumman, detektiven, reportern, konstnären och cowboyen. 

Syftet med Läsfixarna är att ge eleverna redskap för att ta sig an och förstå innehållet i texter 

(Gonzales, Wedsberg & Wendéus, 2014:13).  
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klassen ska samtala i par om olika ämnen eller fenomen. Annika skriver att hon bland 

annat använder sig av kort med påståenden som ska paras ihop. Med hjälp av dessa 

kort får eleverna jämföra och diskutera de olika förklaringarna. Hon tillägger: 

Ibland låter jag eleverna redovisa sina tankar för klassen, varför de tycker att de 

hör ihop och så vidare. Det finns ofta flera lösningar och under tiden som de 

redovisade kommer de ibland på andra kombinationer. (Annika) 

Genom det här arbetssättet menar Annika att alla elever blir aktiva. Hennes erfarenhet 

av sådana smågruppsarbeten är att även de elever som är nervösa eller känner sig 

osäkra så småningom vågar ta för sig mer i samtalen. Annika skriver också att hon 

inledningsvis brukar låta eleverna samarbeta två och två med samma kort för att öka 

känslan av trygghet. På så sätt menar hon att eleverna får ökat självförtroende till att 

slutligen våga genomföra uppgiften enskilt. Enligt Annika är denna arbetsmodell 

dessutom populär bland eleverna eftersom de får snabb feedback på sina kunskaper 

och lär sig saker av varandra. 

5.2.3 Fysiska artefakter 

Förutom text- och bildstöd framkommer andra fysiska artefakter i materialet. Therese 

skriver exempelvis att hennes elever använder sig av en ”talpinne” för att fördela ordet 

vid smågruppssamtal. Den elev som håller i pinnen får prata medan övriga lyssnar, 

vilket ger alla elever samma möjlighet att delta i diskussionen utan att bli avbruten. 

Med andra ord fungerar talpinnen som ett stöd för eleverna att våga ta talutrymmet i 

en diskussion, samtidigt som de får träna på att aktivt lyssna till den som talar. 

Följaktligen menar Therese att användningen av talpinnen bidrar till att eleverna blir 

tryggare i att tala och framträda inför varandra i helklass.  

Av de intervjuade lärarna anser Marianne att handuppräckning är en funktionell 

stödstruktur för fördelning av ordet i klassrummet, och skriver att hon gärna använder 

sig av den här metoden eftersom det ger henne möjlighet att fördela ordet på ett, enligt 

henne själv, lämpligt sätt. När hon väljer ut vilken elev som får svara menar hon att 

ingen behöver känna sig obekväm eller tvingad till att tala. Till skillnad från Marianne 

framhåller Therese och Annika att de inte använder sig av traditionell 

handuppräckning utan istället drar namn ur en ”namnburk”. Vidare anser de att 
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användningen av namnburken ger alla elever samma möjlighet att komma till tals vid 

helklassdiskussioner.  

5.3 Framgångsrika stödstrukturer  

På frågan om vilka stödstrukturer lärarna tycker har varit mest framgångsrika betonar 

Mia lärarens sätt att visa och vägleda eleverna till att föra samtal, det vill säga att vara 

en kommunikativ förebild. Therese framhåller ”talpinnen” medan Anne, Emma och 

Jessica anser att text- och bildstöd är den bästa stödstrukturen. Annika och Marianne 

lyfter i sin tur fram kamratlärandet: ”Jag arbetar mycket med kooperativt lärande och 

försöker ha små korta pardiskussioner under varje lektion” (Annika). I det här citatet 

förklarar Annika att kamratlärandet är en stödstruktur som hon använder sig av 

frekvent.  

5.4 Sammanfattning 

Föreliggande studie syftar till att undersöka vilka olika stödstrukturer lärare uppger 

att de bygger i klassrummet för att stötta organiserade samtal. I de skriftliga 

intervjuerna framträdde såväl intellektuella som fysiska stödstrukturer, vilka har 

delats in i ett antal underkategorier. Den första delen handlar om läraren som 

kommunikativ förebild och är av intellektuell karaktär. Denna stöttning kan bland 

annat innebära att läraren modellerar och leder samtal tillsammans med eleverna för 

att ge dem redskap till att föra diskussioner på egen hand. En annan del inom de 

intellektuella stödstrukturerna är det sociala klassrumsklimatet och elevens 

självkänsla. Vidare handlar detta om att eleverna ska känna sig trygga, våga ta plats 

och uttrycka sig i klassrummet oavsett framgång. De intervjuade lärarna belyser 

likaså elevens självkänsla som ett viktigt stöd för lärandet. Ännu ett exempel på en 

intellektuell stödstruktur är kamratlärande. Denna struktur handlar om elevernas stöd 

till varandras lärande genom exempelvis smågruppsarbeten. 

Klassrumsmöblering är en av de fysiska stödstrukturer som nämns bland 

intervjusvaren. Enligt några av respondenterna kan möbleringen i klassrummet främja 

alternativt begränsa kommunikationen mellan eleverna. Användningen av text- och 

bildstöd är ännu ett exempel på en fysisk stödstruktur som lärarna säger sig använda 

för att stötta organiserade samtal i svenskundervisningen. I denna underkategori 

presenteras bland annat tankekartan, som enligt ett antal lärare kan fungera som 
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underlag för elevernas redovisningar eller andra muntliga framställningar. Kort med 

begrepp, frågor eller bilder är ytterligare exempel på omnämnda text- och bildstöd. 

Bland de fysiska stödstrukturerna beskrivs även användningen av andra fysiska 

artefakter så som ”talpinnen” och ”namnburken”, vilket är redskap som syftar till att 

markera vem som har ordet i en diskussion.  

Förutom att undersöka vilka olika stödstrukturer lärare säger sig bygga i 

klassrummet är syftet med denna studie även att undersöka vilka av de omnämnda 

stödstrukturerna som är framgångsrika, enligt de intervjuade lärarna. Läraren som 

kommunikativ förebild var en stödstruktur som ansågs vara framgångsrik, likaså 

talpinnen och kramratlärandet. Text- och bildstöd var den stödstruktur som flest antal 

lärare, närmare bestämt tre stycken, ansåg vara mest framgångsrik.  

6 Diskussion 

Resultatet i denna studie visar att de sju deltagande lärarna exemplifierar såväl 

intellektuella som fysiska stödstrukturer för att stötta organiserade samtal i 

svenskundervisningen. I det här kapitlet diskuteras och tolkas studiens resultat i 

förhållande till tidigare forskning och den sociokulturella teorin. 

Utifrån studiens resultat går det att urskilja att samtliga lärare använder sig av 

den intellektuella stödstrukturen kamratlärande. Förutom att detta interaktiva 

språkliga samspel ger samtliga elever talutrymme, menar de intervjuade lärarna att 

det även skapar förutsättningar för att eleverna ska kunna lära av varandra. Både 

Evaldsson et al. (2001:27) och Walqui (2008:167) menar att elever som interagerar 

med jämnåriga förhandlar om språkbruk, tillägnar sig erfarenheter och prövar 

kunskaper. Detta samarbete bidrar således till att eleverna stöttar varandra till att 

uppnå en kunskapsnivå som inte hade varit möjlig att nå på egen hand (Walqui, 

2008:167). Lärarnas tanke om att eleverna lär i samspel med varandra hänger nära 

ihop med Vygotskijs teori om lärande och den närmaste utvecklingszonen. Det 

behöver inte nödvändigtvis vara en vuxen som stöttar barnet i utvecklingen, utan 

stöttning kan också ske i samspel med en mer kompetent kamrat (Vygotskij, 

1978:86). Utifrån detta går det att dra slutsatsen att en planerad och medveten 

sammansättning av grupper är betydelsefullt, eftersom det möjliggör kamratlärande.  
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Av den anledningen är det viktigt att läraren sammansättning av av stort vikt 

för att eleverna ska  

Trots att samtliga respondenter uppger sig använda en organisation i 

klassrummet där eleverna arbetar två och två, är det förhållandevis få lärare som säger 

sig praktisera kamratrespons. Forskning visar att lärare tenderar att välja bort vissa 

arbetsmetoder, exempelvis kamratrespons, av omsorg om sina elever (Palmér, 

2010:97f). Vidare menar Palmér att detta bortval kan bero på rädsla för att enskilda 

elever ska ta skada av okänsliga kamraters uttalanden, alternativt en tanke om att 

eleverna inte är tillräckligt mogna för den språkliga analys som kamratrespons kräver. 

En möjlig förklaring till att endast ett fåtal av de deltagande lärarna säger sig använda 

kamratrespons kan sålunda vara att de upplever den rädsla som Palmér (2010) 

beskriver, alternativt har de missat att nämna det i intervjuerna. Tidigare studier visar 

dock att respons mellan elever fungerar, men att det kräver både fast lärarledning och 

successiv inskolning av eleverna (Olsson Jers, 2010:262f; Palmér, 2010:98; 

Strömquist, 1996:88). Anne är en av de lärare som anser att kamratrespons är en 

fungerande stödstruktur. Den här läraren har bedrivit svenskundervisning i sjutton år, 

vilket gör att hon troligtvis har lång erfarenhet av arbete med kamratrespons och 

förmodligen större kunskap om vilket stöd den talande respektive responsgivande 

eleven behöver, jämfört med de lärare som har färre års erfarenhet. Detta skulle i sin 

tur kunna förklara varför Anne upplever kamratrespons som ett funktionellt redskap 

medan de andra lärarna inte gör det. 

En likhet mellan samtliga respondenter är deras användning av text- och 

bildstöd. Studiens resultat visar även likheter i uppfattningar om användningen av 

denna stöttning, eftersom tre av lärarna anser att text- och bildstöd är en framgångsrik 

stödstruktur. Anne och Annika förklarar att de använder sig av egenproducerat 

material i form av kort med exempelvis begrepp, frågor eller bilder på. Vidare är det 

arbetsmaterial som läraren själv skapar enligt Tegström (2014:7) en stödstruktur som 

kan gynna lärandet. I den skriftliga intervjun beskriver Anne och Annika hur de 

använder det egenproducerade materialet för att uppmuntra eleverna till muntlig 

interaktion. Deras användning av arbetsmaterialet för att stötta organiserade samtal 

kan sålunda tolkas som ett flexibelt agerande i klassrummet. Tegström (2014:7f) 

menar att en lärare som har ett kritiskt förhållningssätt till färdiga läromedel agerar 

och anpassar lektionsinnehållet efter elevernas olika nivåer och sätt att lära. En 
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individuell anpassning med olika stöttning för olika elever hör sålunda ihop med 

lärande i den närmaste utvecklingszonen, vilken är en del inom den sociokulturella 

teorin (Säljö, 2015: 96ff). Grøver Aukrust (2003:183) menar att det inte är helt 

okomplicerat att anpassa undervisningen utefter alla individers olika 

utvecklingsnivåer. De text- och bildstöd som Anne och Annika säger sig använda kan 

dock tänkas vara en stödstruktur som överbryggar detta dilemma.  

I intervjuerna omskriver lärarna förhållandevis få fysiska stödstrukturer med 

tanke på mängden fysiska artefakter som är en del av skolans kultur, vilket var ett 

oväntat resultat. Det finns fler fysiska artefakter som pennor, papper och datorer i 

klassrummet som respondenterna troligen använder sig av för att stötta organiserade 

samtal. En anledning till att lärarna inte nämner fler fysiska artefakter än talpinnen 

och namnburken skulle kunna vara att de är hemmablinda och därför inte reflekterar 

över vad, hur och varför klassrummets givna artefakter används. Sociokulturella 

teoretiker menar att den formella undervisningen och dess kommunikativa tradition 

är under ständig utveckling, vilket bland annat bidrar till att våra kunskaper allt mer 

byggs in i den nya tekniken (Säljö, 2000:239). I utvecklingen av nya tekniker och 

fysiska artefakter kan sålunda användningen av äldre redskap tänkas bli så självklar 

att dess funktion blir mindre synlig för läraren. Det oväntade resultatet skulle även 

kunna bero på skilda uppfattningar om begreppet stödstruktur. Som tidigare nämnts 

delgavs respondenterna en definition av detta begrepp: ” (…) en aktivitet eller strategi 

som läraren använder sig av för att stötta språk- och kunskapsutvecklingen hos 

elever”. Med facit i hand var denna beskrivning av stödstruktur något snäv, eftersom 

den inte tydliggör att redskapen även kan vara av fysisk karaktär. 

Vid analys av studiens resultat var det lättare att identifiera de fysiska 

stödstrukturerna jämfört med de intellektuella, vilket är ett dilemma som Säljö 

(2000:80f) bekräftar. Vidare förekom även svårigheter i att särskilja de olika 

kategorierna av stödstrukturer, vilket Säljö (2015:92) förklarar med att en stödstruktur 

kan vara både intellektuell och fysisk. Ett exempel kopplat till denna studie är 

tankekartan, vilken vi valde att kategorisera som en fysisk stödstruktur. Tanken 

bakom denna kategorisering var att den aktuella stödstrukturen är materiell och därför 

en konkret företeelse. Therese skriver dock att tankekartan är ett funktionellt redskap 

för att få eleverna att strukturera sina tankar och kunskaper, och ur den synvinkeln 
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kan tankekartan istället tolkas som ett intellektuellt redskap, eftersom den existerar i 

såväl tanken som i språket (Säljö, 2000:82).  

Sammanfattningsvis visar studiens resultat på både likheter och skillnader i 

vilka stödstrukturer de intervjuade lärarna säger sig använda. Likaså varierar lärarnas 

synsätt gällande framgångsrika stödstrukturer. En del redskap använder sig samtliga 

lärare av medan andra används i mindre utsträckning. Några lärare nämner att de 

skapar sitt eget pedagogiska material, vilket skulle kunna tyda på att läromedlens 

arbetsmaterial om muntlighet är ofullständigt alternativt inte finns att tillgå. 

Gemensamt för alla lärare är dock att de använder sig av olika stödstrukturer beroende 

på utformningen av det organiserade samtalet, elevgruppens sammansättning och 

individens behov.  

6.1 Vidare forskning 

I denna studie är lärarens perspektiv centralt, vilket gör att vi inte har något empiriskt 

underlag för elevers uppfattningar om olika stödstrukturer för stöttning av 

organiserade samtal i svenskundervisningen. Det är därtill troligt att lärarnas syn på 

olika stödstrukturer skiljer sig från hur eleverna uppfattar dem. Mer forskning om 

elevernas syn på stödstrukturer för organiserade samtal är emellertid nödvändigt för 

att få en mer övergripande bild av vilka intellektuella och fysiska redskap som bäst 

stödjer elevens talspråksutveckling. I framtida undersökningar skulle det därför vara 

relevant att studera elevers uppfattning om vilka stödstrukturer som de upplever som 

framgångsrika.  

  



 

24 

 

Litteratur 
Allwood, Carl Martin & Erikson, Martin G. (2017). Grundläggande vetenskapsteori för 

psykologi och andra beteendevetenskaper. Andra upplagan Lund: Studentlitteratur 

Bruner, J. S. (1978). The role of dialogue in language acquisition. In A. Sinclair, R., J. Jarvelle, 

and W. J.M. Levelt (eds.) The Child's Concept of Language. New York: Springer-

Verlag 

Denscombe, Martyn (2018). Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Fjärde upplagan Lund: Studentlitteratur 

Dysthe, Olga (1996). Det flerstämmiga klassrummet att skriva och samtala för att lära. Lund: 

Studentlitteratur 

Evaldsson, Ann-Carita, Lindblad, Sverker, Sahlström, Fritjof och Bergqvist, Kerstin (2001). 

Introduktion och forskningsöversikt. I Lindblad, Sverker, Sahlström, Fritjof & 

Ahlström, Karl-Georg (red.). Interaktion i pedagogiska sammanhang. 1. uppl. 

Stockholm: Liber, ss. 9–35 

Hammond, Jennifer, Gibbons, Pauline (2005). What is scaffoldning?. I Burns, Anne, De silva 

Joyce, Helen (red). Teachers’ voices 8: Explicitly supporting reading and writing in 

the classroom. Sydney: Macquarie University. Hämtad 191230 från. 

http://www.ameprc.mq.edu.au/ 

Gibbons, Pauline (2018). Stärk språket, stärk lärandet: språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. Femte upplagan Lund: 

Studentlitteratur 

Gonzalez, Malin, Wedsberg, Malin & Wendéus, Ulrika (2014). En läsande klass: träna 

läsförståelse. Stockholm: Insamlingsstiftelsen En läsande klass 

Gràcia, Marta, Vega, Fàtima & Galván-Bovaira, Maria José 2015. Developing and Testing 

EVALOE A Tool for Assessing Spoken Language Teaching and Learning in the 

Classroom. Child Language Teaching and Therapy, 31 (3), pp. 287–304. [ML3]  

Grøver Aukrust, Vibeke (2003). Klassrumssamtal, deltagarstrukturer och lärande. I Dysthe, 

Olga (red.). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur, s.167–191  

Jensen, Mikael (2012). Kommunikation i klassrummet. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Läsrörelsen (2014). En läsande klass. Föreningen Läsrörelsen. Hämtad 191230 från 

http://www.lasrorelsen.nu/. 

Malmqvist, Johan (2007). Analys utifrån redskapen. I Björkdahl Ordell, Susanne, Dimenäs, 

Jörgen & Davidsson, Birgitta. Lära till lärare att utveckla läraryrket – vetenskapligt 

förhållningssätt och vetenskaplig metodik. 1. uppl. Stockholm: Liber, ss. 122–133 

Olsson Jers, Cecilia (2010). Klassrummet som muntlig arena att bygga och etablera ethos. 

Diss. Lund: Lunds universitet. Hämtad 191118 från: http//hdl.handle.net/ 

Palmér, Anne (2008). Samspel och solostämmor om muntlig kommunikation i gymnasieskolan 

Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2008. 

Palmér, Anne (2010). Muntligt i klassrummet om tal, samtal och bedömning. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

Skolverket (2012). Nya språket lyfter! Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk 

för grundskolans årskurs 1–6 enligt Lgr 11. Stockholm: Skolverket Hämtad 191118 

från: http//www.skolverket.se/ 

Skolverket. (2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(reviderad 2018) [Elektronisk resurs]. Skolverket. 2018. Hämtat 191020 från: 

https://www.skolverket.se/ 

http://www.ameprc.mq.edu.au/docs/research_reports/teachers_voices/Teachers_voices_8.pdf#page=15
http://www.lasrorelsen.nu/projekt/tidigare-projekt/en-lasande-klass/
http://hdl.handle.net/2043/10020
https://www.skolverket.se/download/18.5dfee44715d35a5cdfa8e0b/1516017598734/nya-spraket-lyfter-lararhandledning.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d48d/1553968042333/pdf3975.pdf


 

25 

 

Storch, Stacey A & Whitehurst, Grover J. (2002). Oral language and code-related precursors 

to reading evidence from a longitudinal structural model. Developmental Psychology 

by the American Psychological Association, Inc., Vol. 38, No. 6, ss. 934–947. 

Strömquist, Siv (1996). Talarskolan: talprocessen - teori och tillämpning. Malmö: Gleerup 

Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma 

Säljö, Roger (2014). Den lärande människan – teoretiska traditioner. I Lundgren, Ulf P., Säljö, 

Roger & Liberg, Caroline (red.) Lärande, skola, bildning [grundbok för lärare]. 3., 

[rev. och uppdaterade] utg. Stockholm Natur & kultur, ss. 251–309 

Säljö, Roger (2015). Lärande en introduktion till perspektiv och metaforer. 1. uppl. Malmö: 

Gleerup 

Säljö, Roger, Riesbeck, Eva & Wyndhamn Jan (2003), ”Samtal, samarbete och samsyn” i 

Dysthe, Olga (red.), Dialog, samspel och lärande, Lund: Studentlitteratur, ss. 219–

242 

Tegström, Anna (2014). Klassrummet som lärandemiljö [Elektronisk resurs] en 

klassrumsstudie om villkor för elevers lärande. Lic.-avh. Umeå: Umeå universitet, 

2014. Hämtad 191120 från http://umu.diva-portal.org/  

Vetenskapsrådet (2011). Forskningsetiska principer. Hämtad 191118 från 

http://www.codex.vr.se/  

Vygotskij, L. (1978), Mind in Society The Development of Higher Psychological Processes. 

Cambridge, MA Harvard University  

Walqui, Aída. (2008). Scaffolding Instruction for English Language Learners A Conceptual 

Framework. The International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 

ss.159–180. Hämtad 191120 från: https://www.tandfonline.com/ 

Wedin, Åsa. (2016). Att stötta och utveckla muntlighet i klassrummet. Stockholm: Skolverket. 

Hämtad 191118 från: https://larportalen.skolverket.se/

http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:763867/FULLTEXT01.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13670050608668639?needAccess=true
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/F%C3%B6rskoleklass/029-vardagssprak-amnessprak/del_03/Material/Flik/Del_03_MomentA/Artiklar/M29_Gr_03A_01_muntlighet.docx?fbclid=IwAR3nU-NAllywlISub3HzWKvsiF9h64kXpnUOa7dF7jlUlovWgvU7d7oWVQA


 

i 

 

Bilaga A. Information till deltagande lärare 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter vid namn Maria och Fanny från Linnéuniversitetet i Kalmar. Just 

nu skriver vi ett självständigt arbete med inriktning mot muntlighet i ämnet svenska. 

Syftet med vår studie är att undersöka vilka stödstrukturer som lärare bygger i 

klassrummet för att stötta organiserade samtal i svenskundervisningen på lågstadiet. 

Vi vill också undersöka lärares uppfattning om de stödstrukturer som eleverna kan 

behöva när de ska genomföra organiserade samtal. Med organiserade samtal menar 

vi planerade muntliga aktiviteter som exempelvis pararbete, kommunikation i mindre 

grupp och lärarledda diskussioner. Begreppet stödstruktur kan beskrivas som en 

aktivitet eller strategi som läraren använder sig av för att stötta språk- och 

kunskapsutvecklingen hos elever.  

 

För att få en bredare bild av förekomsten av och synen på organiserade samtal i 

svenskundervisningen följer här ett antal frågor till dig som undervisar i ämnet 

svenska på lågstadiet. Alltså inriktar sig samtliga frågor i denna skriftliga intervju 

enbart på svenskundervisningen. I vår undersökning utgår vi från Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer, och dessa kan du ta del av HÄR. Alla som deltar i studien 

kommer att vara anonyma i sluttexten, vilket innebär att information såsom 

deltagarnas namn, arbetsplats eller kommun inte kommer att omskrivas i arbetet.  

Fyll i frågorna i detta mail alternativt i ett separat dokument och maila det till följande 

adress ff222fa@student.lnu.se eller mg223dp@student.lnu.se. För frågor eller 

oklarheter kontakta oss på de adresser som angivits ovan, eller ta kontakt med vår 

handledare sofia.ask@lnu.se  
 

Vi vore tacksamma om vi fick ditt svar senast den 22 november 2019. Din medverkan 

kommer att vara till stor hjälp för oss i vår studie. Tack för din hjälp!  

Hälsningar Fanny Ferm och Maria Grossmann  

http://http/www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
mailto:ff@student.lnu.se
mailto:mg223dp@student.lnu.se
mailto:sofia.ask@lnu.se


 

ii 

 

Bilaga B. Frågor i den skriftliga intervjun 
 

 

1. Hur många års erfarenhet har du av undervisning i ämnet svenska på 

lågstadiet? 

 

2. I vilken/vilka årskurser undervisar du i ämnet svenska just nu? 

 

3. Uppskatta hur stor del av den veckovisa svenskundervisningen som används 

för organiserade samtal.  

 

4. Vilka former av organiserade samtal planerar du för i svenskundervisningen? 

 

5. Under vilket/vilka år från förskoleklass till årskurs 3 planerar du 

uppskattningsvis mest för organiserade samtal? Motivera! 

 

6. Vad förväntar du dig att dina elever ska utveckla genom organiserade samtal? 

 

7. Vilka stödstrukturer använder du för att stödja organiserade samtal? 

 

8. Används samma stödstrukturer för samtliga elever i klassen? 

 

9. Vad önskar du uppnå med just dessa stödstrukturer? 

 

10. Vilka stödstrukturer tycker du har varit mest framgångsrika? 

 

11. Vilka stödstrukturer har fungerat mindre bra? 

 

  



 

iii 

 

Bilaga C. Uppföljande frågor till den skriftliga intervjun 
 

1. Hur ser möbleringen ut i ditt klassrum? 

 

2. Vad är tanken med denna möblering? 

 

3. Vilka för- och nackdelar har du upplevt med denna typ av möblering? 

 

 

 


