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All kommunikation påminner om konst. När den gjuts i en form och 

övergår i rutin förlorar den sin utvecklande kraft.  
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Abstract 

Föreliggande studie undersöker tre mellanstadielärares språkbruk både i 

kommunikativa metoder och planering av lektionsinnehåll. Studien utgår från två 

frågeställningar som behandlar hur lärarna använder och resonerar om sitt språkbruk 

i förhållande till kommunikativa metoder. Data samlades in genom observationer och 

intervjuer. I studien används legitimation code theorys semantiska vågor som 

teoretisk utgångspunkt och analysmetod. Lärarnas språkbruk analyseras därmed 

utifrån semantisk densitet och semantisk gravitation. Studiens resultat skildrar de tre 

deltagande lärarnas syn på vilka kommunikativa aspekter som främjar elevers lärande 

såsom kooperativa metoder eller relationell kommunikation. Vidare framgår även att 

eleverna har stor inverkan på lektionsplaneringen och de kommunikativa metoderna 

som lärarna tillämpar. Studien åskådliggör hur lärare motiverar elever till lärande 

genom att använda kommunikativa metoder som är anpassade efter deras 

elevgrupper. Slutligen belyser studien ytterligare utvecklingsmöjligheter och hur den 

kommunikativa kompetensen i skolan kan studeras ur andra perspektiv.  
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1 Inledning 

Att kunna förmedla ett speciellt innehåll vid en specifik tidpunkt kan kräva både lång 

utbildning och erfarenhet. Ett centralt hjälpmedel för lärare är förmågan att 

kommunicera. Lärarkåren är den yrkesgrupp som ständigt förmedlar olika 

ämnesinnehåll till sina elever, med skickligheten att även kunna anpassa språket och 

ämnet till elevernas ålder. Dewey (1999:100) anser att en utbildad person effektivare 

kan anpassa sitt språkbruk till varierande situationer och till olika individer för att 

skapa relationer, uppnå gemensamma mål samt framkalla motivation. 

Kommunikationen har under alla tider varit en betydelsefull egenskap för 

mänskligheten. Redan under antiken var studier i retorik grundläggande för att bli en 

aktiv invånare i samhället. Talaren ska därmed skapa trovärdighet genom kropp, 

språk, tankar, och handling (Crowley & Hawhee, [1994] 1999:12). Antikens syn på 

retorik speglar även hur Skolinspektionen (2010:7) lyfter fram betydelsen av lärares 

kompetenser för att kunna förmedla budskap vidare till eleverna, där lärares förmågor, 

struktur och ledarskap påverkar elevernas studieresultat. Begreppet kompetens hos 

lärare är en fråga om yrkeskunskaper som är inlärda genom studier, praktisk övning 

samt reflektion (a.a.). Det finns tre övergripande kompetenser som lärare bör besitta 

i sitt yrkeskunnande, det vill säga didaktisk kompetens, ämnes-/innehållskompetens 

och social kompetens (Lindström & Pennlert, 2016:44). Vår studie inriktar sig på den 

sistnämnda kompetensen, social kompetens, med fokus på underkategorin, 

kommunikativ kompetens. Fenomenet kommunikativ kompetens, definieras som 

förmågan att använda språket på ett lämpligt sätt i sociala relationer och för 

kommunikativa syften (Celce-Murcia, 2007:44). 

Skolverket (2019:9, 11) uttrycker att skolan ska erbjuda eleverna en 

strukturerad och balanserad undervisning, såväl i helklass som enskilt, där nya 

metoder prövas och utvecklas i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever. 

Det finns flera metoder för att stimulera elever till lärande, exempelvis den 

kooperativa inlärningsmetoden som fokuserar på gemensamt elevarbete mot ett 

specifikt mål (Gökçe Erbil & Kocabaş, 2018:83). En annan metod inriktar sig på 

relationell kommunikation, där relationerna i klassrummet är i centrum (Hunt, 
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2015:201). Lärare kan även använda olika typer av kommunikation för att skapa 

inlevelse och motivation hos eleverna, vilket kan gestaltas genom tal, skrift och 

kroppsspråk (Okoli, 2017:151). Skolverket (2019:6) understryker även att 

undervisningen ska ha sin utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter och språk. 

Hur lärare arbetar med samt resonerar om sin kommunikativa kompetens och hur det 

påverkar undervisningens kvalité kan därför ses som särskilt intressant.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att undersöka tre mellanstadielärares kommunikativa kompetens 

utifrån deras språkbruk.  

I studien besvaras följande frågeställningar: 

• Hur ser lärarnas språkbruk ut i förhållande till kommunikativa metoder?  

• Hur resonerar lärarna om sitt språkbruk i förhållande till kommunikativa 

metoder?  

2 Forskningsbakgrund 

Det här kapitlet lyfter centrala aspekter inom forskningsområdet lärares 

kommunikativa kompetens, där deras arbete med planering och användning av 

metoder behandlas. Studiens främsta teoretiska utgångspunkt och analysredskap är 

Legitimation Code Theory (LCT). Dispositionen för kapitlet är teoretisk utgångspunkt 

(2.1), kommunikativa metoder (2.2) samt planering och resonemang om den 

kommunikativa kompetensen (2.3). 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Språket kan ses som en byggsten i undervisningen vilket medför att lärarens 

kommunikativa förmåga blir central för elevers lärande. Enligt det sociokulturella 

perspektivet är det genom språket som kommunikation och förståelse uppstår, där 

läraren och undervisningen är kärnan till kunskap vilket är betydelsefulla delar för 

lärande och utveckling (Säljö, 2017:258, 260).  

Maton (2013:10) beskriver Legitimation Code Theory (LCT) som en 

sociologisk verktygssats för studier i undervisningssammanhang. LCT behandlar 

frågor om social påverkan och grundar sig på en sociokulturell kunskapssyn. Ett 
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begrepp inom LCT är semantiska vågor, vilket beskriver språkanvändning och samtal 

som en vågliknande rörelse. En rörelse som skiftar mellan det vardagliga samtalet och 

det mer abstrakta samtalet. Två underliggande faktorer till semantiska vågor är 

semantisk gravitation och semantisk densitet. Samtalet kan variera i graden av 

semantisk gravitation och densitet (se bilaga 1). Bilagan kan vara behjälplig under 

läsningens gång för att förklara de återkommande begreppen. Ett språkbruk av den 

högre graden av semantisk gravitation är mer konkret och vardagligt. Språkbruk som 

är mer abstrakt och inte lika konkret får en lägre grad av semantisk gravitation. Ett 

samtal med hög informationstäthet innebär en hög grad av semantisk densitet medan 

en lägre semantisk densitet innebär lägre informationstäthet (Maton, 2013:11). Figur 

1 visar ett exempel på en semantisk våg som varierar både i semantisk gravitation och 

semantisk densitet.  

  

Figur 1. Semantisk våg (utifrån Maton, 2013:16) 

Både lärare och elever rör sig dagligen fram och tillbaka mellan abstrakt och 

vardagligt språkbruk i klassrummet, vilket därmed varierar graderna av semantisk 

gravitation och densitet. Lärare använder många gånger vardagliga begrepp för att 

belysa ett abstrakt fenomen, exempelvis ordklassen adjektiv i ämnet svenska. 

Begreppet adjektiv är abstrakt och det innefattar abstrakta begrepp såsom 

beskrivningar. Adjektiv som begrepp omfattar flera betydelser som läraren successivt 

introducerar för eleverna och bygger därmed ut ordets densitet. Det medför att 

betydelsen för det abstrakta begreppet blir större när nya ord och mer information 

tillkommer, exempelvis konkret, dammig och röd, som gör att språkbruket blir mer 

vardagligt med hög semantisk gravitation. 
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2.2  Kommunikativa metoder 

Det här avsnittet behandlar tidigare forskning om kooperativt lärande (2.2.1) och 

relationell kommunikation (2.2.2). 

2.2.1 Kooperativt lärande 

Kooperativt lärande definieras som en inlärningsmetod där elever samarbetar med 

hjälp av bestämda principer för att gemensamt lösa frågeställningar (Gökçe Erbil & 

Kocabaş, 2018:83). Den kooperativa inlärningsmetoden kan därmed ses som en aktiv 

demokratisk inlärningsmetod, där gruppmedlemmarna arbetar mot ett gemensamt 

syfte eller mål (a.a.). Den ökande användningen av kooperativt lärande ses som en 

stor framgång inom social och pedagogisk psykologi vilket till stor del beror på 

relationen mellan teori, forskning och praktik (Johnson & Johnson, 2009:365).  

Forskning visar att lärandet blir optimalt för elever genom samspel med andra 

samt att det många gånger upplevs som mer motiverande att samarbeta med kamrater 

(Slavin, 2015:7). Grundtanken är således att eleverna lär genom interaktioner med 

jämnåriga med fokus på kommunikation och samtal (Sharan, 2002:107). Genom 

samtalen hittar eleverna därmed gemensamma lösningar som kan ha varit svåra att 

lösa på egen hand. Det kooperativa arbetssättet kan ses som en extra gynnsam strategi 

för elever med svenska som andraspråk eftersom de får möjlighet att utveckla och få 

stöttning i språket (Fohlin, Moerkerken, Westman & Wilson, 2017:43–44). Nygård 

Larsson och Jakobssons (2017, 22–30) studie visar att elever, med viss stöttning från 

lärare, växlar sitt språkbruk mellan hög och låg semantisk densitet när de arbetar 

tillsammans under naturvetenskapliga lektioner. 

Kooperativt lärande består av flera metoder som uppkommit och utvecklats 

med hänsyn till elevers ålder, läroämne samt skolform (Sharan, 2002:112). De olika 

kooperativa inlärningsmetoderna har sitt ursprung i filosofisk, pedagogisk, social- 

och psykologisk teori och involverar användning av individuella eller 

gruppbelöningar som har teoretiska rötter i en behaviouristisk inriktning som betonar 

motivation (a.a.). En kooperativ modell som ofta används i svenska 

undervisningssammanhang är EPA eller APE, där bokstäverna representerar enskilt, 

par, alla (Kagan & Stenlev, 2017:84). Metodens struktur är att eleverna först får tänka 

själva över ett problem, sedan diskutera samma problem i par och därefter lyfter hela 
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klassen problemet. APE har samma uppbyggnad fast omvänd disposition, vilket utgör 

att modellen kan varieras utifrån de olika problemens karaktärer (a.a.:84–85).  

2.2.2  Relationell kommunikation 

Forskning pekar på att lärares arbete omfattas av sociala uppdrag i allt större 

utsträckning och framhäver relationernas betydelse för undervisningens kvalité samt 

för elevers lärande (Reeves & Le Mare, 2017:87). Den relationella pedagogiken kan 

fördjupa inlärningsupplevelser för eleverna eftersom den sociala miljön i 

klassrummet prioriteras över alla lärandemål, vilket resulterar i tillitsfulla och 

trovärdiga relationer (Hunt, 2015:201). Forskning antyder även att lärare utvecklas 

positivt i sin yrkesprofessionella utveckling genom att vårda relationer med eleverna 

(Reeves & Le Mare, 2017:87). Den relationella kommunikationen inom skolan 

fokuserar således på att implementera effektiv social dynamik i klassrummet eftersom 

de varierande mellanmänskliga förhållandena påverkar hur personer inverkar på 

varandra både genom tankar, känslor och aktiviteter (Hunt, 2015:201). Hunt 

(2015:200–201) hävdar vidare att elever växer som individer när de får möjlighet att 

delta i dialogiska processer vilket i sin tur utvecklar ett kritiskt medvetande. 

2.3  Planering och resonemang om den kommunikativa kompetensen 

Undervisningens kvalité är beroende av flera muntliga färdigheter hos lärare, till 

exempel att kunna undervisa i olika ämnen, skapa relationer, leda en grupp samt ta 

ansvar för resultaten (Kindeberg, 2011:105). Färdigheterna kan ses som lärarens 

ansvar för undervisningens riktning (a.a.). Kindeberg (2013:105, 108) anser att 

planering runt ett ämnesinnehåll gör det möjligt att skapa mening, tillit och motivation 

hos eleverna. Planeringen kan även fungera som ett stöd för läraren vilket i sin tur 

medför en trygghet att undervisningsinnehållet leder mot de nationella målen. Lärares 

kunskap om både undervisningsinnehåll och kommunikation kan därför påverka 

effektiviteten i undervisningen. Det krävs således att lärare har goda kunskaper om 

undervisningsinnehållet och god kommunikativ kompetens för att kunna förmedla 

uppgifter till eleverna (Okoli, 2017:150). Bredmar (2017:264) menar att lärares arbete 

inte kan förutses däremot kan det planeras. Vidare menar Bredmar (a.a.) att strukturen 

av och förtrogenheten med planeringen kan förbereda lärare på det oförutsedda. 

Planeringen av undervisningen kan därför skapa struktur dels för lärare, dels för 
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elever. Planeringen kan även ingå i utvärderingen av den egna undervisningen samt 

av elevernas kunskaper, både för att ha möjlighet att kommunicera med elever, 

föräldrar, andra lärare och rektorn. Hattie (2009:36–37) framhäver vikten av tydlighet 

i undervisningen, där lärare bör besitta förmågan att hålla eleverna fokuserade mot ett 

lärandemål samt upplysa dem om kriterierna för måluppfyllelse. Det är således det 

målinriktade lärandet som avser lärarens riktning av undervisningen, det vill säga att 

läraren vet vilken riktning lektionen ska ha samt att eleverna förstår vad som förväntas 

av dem.  

Resultatet av Brookes (2019:12) studie på ett universitet i Asien, om hur 

användandet av abstrakta begrepp organiseras utifrån semantiska vågor, visar att 

lärare behöver vara väl förberedda med definitioner och förklaringar av abstrakta 

begrepp inför ett lektionstillfälle. Hugo (2014:4) menar att lärare ständigt bygger ut 

den semantiska densiteten när de undervisar sina elever. Matons (2014:195) forskning 

visar att lärare och elever bör delta aktivt tillsammans under lektionerna, för att 

eleverna ska ha möjlighet att behärska mer abstrakta begrepp och därmed bygga ut 

sitt ordförråd. För att lärare ska ha möjlighet att bygga ut elevernas ordförråd kan 

förändringar i ett arbete eller arbetssätt krävas. Kommunikationen blir därför särskilt 

central där förändring behövs eller har efterfrågats som särskilt viktig (Heikkilä, 

2019:96–97). Viggósson, (2011:61) menar att internationell kvalitativ forskning visar 

att människors bakgrund spelar roll hur de tar till sig kunskap, anpassar sig till nya 

situationer och tolkar sitt uppdrag. Det handlar således om att varje lärare tar ansvar 

för sin yrkesmässiga utveckling genom att söka egna vägar i undervisningen 

(a.a.:59).  

Det kan stundtals uppstå missförstånd när lärare undervisar elever. Elever har 

korta uppmärksamhetsintervaller som lärare många gånger överskattar eller stundtals 

ignorerar när de undervisar, vilket i sin tur medför att risken för missuppfattningar 

ökar (Prusak, Vincent & Pangrazi, 2013:22). För att undvika problematik i 

undervisningen på grund av bristande uppmärksamhet, kan kombinationen av 

meningsfulla aktiviteter och lärarens förmåga att kommunicera stimulera eleverna till 

tankeväckande progressioner. Aktiviteterna i klassrummet kan ofta behöva 

förtydligas för eleverna med hjälp av instruktioner, vilket kan minimera eventuella 

missförstånd (a.a.). Wernbergs (2009:99–100) forskning om variationsteorin i ett 
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matematikklassrum påpekar vikten av att ge tydliga instruktioner till eleverna för att 

de ska ha möjlighet att bli uppmärksamma på uppgiften. 

3  Metod 

Det här kapitlet presenterar de valda metoderna för studien samt vilket material som 

har använts. Inledningsvis redogörs vårt tillvägagångssätt för datainsamling (3.1) 

därefter beskrivs urvalet (3.2) och för att sedan beskriva själva genomförandet av 

studien (3.3). Slutligen presenteras studiens analysmetod (3.4). 

3.1 Datainsamlingsmetod 

För att besvara studiens forskningsfrågor tillämpar vi två insamlingsmetoder, 

observation av lärare i undervisningssammanhang samt intervju med lärare. Genom 

att sammanlänka både observation och intervju utgår studien från en så kallad 

metodkombination vilket kan bidra till en ökad tillförlitlighet (Denscombe, 

2018:220).  

Med hjälp av datainsamlingsmetoden observation, är det möjligt att ta reda på 

hur lärarna i studien kommunicerar i klassrummet. Holme och Solvang (1997:113–

114) anser att öppen observation grundar sig i att forskaren tillåts befinna sig i 

klassrummet utan att påverka aktiviteten eller utförandet av lektionen. I en 

observation kan detaljer och företeelser uppdagas som lärarna kanske inte anförtror 

någon annan eller tänker på att delge i en intervju.  

Inom kvalitativ forskning är intervju den främsta datainsamlingsmetoden, 

eftersom lärarna delger sina uppfattningar till intervjuaren. Den som intervjuar kan 

därmed skapa en bild av lärarnas upplevelser och erfarenheter, utifrån deras 

perspektiv på omvärlden (Stensmo, 2002:119). I den kvalitativa intervjun används en 

manual för att intervjuaren lättare ska kunna hålla sig inom ämnet (Holme & Solvang, 

1997:100–101). Med hjälp av intervjuer kan lärares intentioner och tankesätt 

tydligare synliggöras. I vår studie sker varje intervju i anslutning till tillhörande 

observation, vilket medför att observationsdata kan diskuteras under intervjun.  
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3.2  Urval 

Studien inriktar sig på tre lärares olika perspektiv gällande sin kommunikativa 

kompetens. Deltagarna i studien valdes utifrån ett kriterieurval samt ett 

bekvämlighetsurval (Christoffersen & Johannessen, 2015: 56–57). Kriterieurvalet 

innebär att samtliga lärare innehar lärarlegitimation, har undervisat i minst tio år, att 

de undervisar i årskurs sex samt att de arbetar i tre olika kommuner, vilket medför en 

geografisk spridning. I och med kriterieurvalet har studiens deltagande lärare 

likartade förutsättningar. Bekvämlighetsurvalet innebär att lärarna i studien är kända 

sedan tidigare (a.a.).  

Av forskningsetiska skäl utgår studien från individsskyddskravets fyra 

allmänna huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011:5–6). Informationskravet uppfylls 

genom ett informationsbrev (se bilaga 2), som lärarna tar del av. Genom 

samtyckesblanketten (se bilaga 3) accepterar lärarna samtyckeskravet. Samtliga 

lärare och skolor är anonyma i studien vilket medför att konfidentialitetskravet 

uppfylls. Lärarna som deltar i studien benämns som lärare A, lärare B och lärare C 

för att skilja dem åt (se tabell 1). 

 Tabell 1. Information om deltagarna 

 Lärare A Lärare B Lärare C 

Antal år som lärare 31 år 29 år 14 år 

Lärarexamen Ja Ja Ja 

Undervisar i ämnen Svenska, matte, 

engelska och alla SO-

ämnen. Hen har en 

större behörighet. 

Svenska och engelska. 

Hen har behörighet i 

alla ämnen på 

mellanstadiet 

Svenska och SO. Hen 

har även behörighet i 

engelska 

Lektionstillfället som 

observerats 

Matematik Svenska Svenska 

 

3.3 Genomförande 

Ett observationsschema samt en intervjuguide utformades, vilket är två behjälpliga 

aspekter för att ha möjlighet att besvara våra frågeställningar. Observationsschemat 

(se bilaga 4), utformades med en informationsruta med skola, lärare, klass, ämne och 

tidsram för att dokumentera kontexten för undervisningen. Observationsschemat är 
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sedan indelat i tre kolumner med rubrikerna “tid”, “hur kommuniceras det” och “vad 

kommuniceras”. Utöver observationsschemat användes även ljudinspelningar för att 

underlätta dokumentationen. Metoden observation valdes i och med att den kan 

komplettera intervjuerna på ett fördelaktigt sätt eftersom registreringen av både det 

verbala och icke-verbala språket kan dokumenteras. Med hjälp av observationerna 

kan därför den första forskningsfrågan om hur lärarnas språkbruk ser ut i förhållande 

till kommunikativa metoder lättare besvaras. Intervjuguiden (se bilaga 5), skapades 

utifrån våra frågeställningar där frågorna 1–3 syftade till att deltagarna skulle känna 

sig bekväma i intervjusituationen. Intervjufrågorna 4–15 ger däremot svar på vår 

andra forskningsfråga, det vill säga hur lärarna resonerar om sitt språkbruk i 

förhållande till kommunikativa metoder.   

I samband med utformningen av observationsschemat och intervjuguiden 

kontaktades sju lärare, för att kompensera för eventuellt bortfall. När tre lärare var 

utvalda bestämdes dag och tid för både observation samt intervjutillfälle. I samband 

med observationen fick samtliga lärare i studien underteckna samtyckesblanketten. 

Under observationerna placerade vi oss i klassrummets nedre del, eftersom det kunde 

minimera eventuell påverkan på undervisningen samt att vi hade möjlighet att studera 

helheten av lektionssekvenserna. Det sistnämnda gav oss även möjligheten att följa 

förflyttningar och observera gester av läraren. Samtliga lärare observerades under en 

lektion innan intervjuerna genomfördes eftersom vi önskade kunna ställa följdfrågor 

om specifika delar som uppmärksammades under observationerna. Intervjuerna 

dokumenterades även de med hjälp av ljudinspelningar som sedan bastranskriberades. 

Bastranskription innebär att detaljuttal och en del ord bortsågs, som till exempel ”ju” 

och ”eh” (Norrby, 2014:100). 

3.4  Analysmetod 

Insamlade data från intervjuer och observationer analyserades utifrån LCTs 

semantiska vågor som är den teoretiska utgångspunkten i studien. Analysen 

behandlade lärarnas användning av abstrakta och vardagliga ord. Analysverktyget i 

studien utgår från figur 2. 
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Figur 2. Analys av språkbruk i resultatet 

De deltagande lärarnas språkbruk analyserades utifrån användandet av abstrakta och 

vardagliga begrepp. I figur 3 illustreras ett exempel på hur analysen gick till. 

 

Figur 3. Ett exempel på analys av språkbruk 

Ordet adjektiv symboliserar ett abstrakt begrepp som lärare kan förklara med andra 

ord för att eleverna ska förstå innebörden av det. Förklaringen av adjektiv beskriver 

hur språkbruket blir mer vardagligt, exempelvis när begrepp som röd, trött och arg 

förklaras. I figur 3 börjar språkbruket på en abstrakt nivå som sedan övergår till ett 

mer vardagligt språk för att därefter återgå till ett mer abstrakt språkbruk. Figur 4 

exemplifierar ett annat alternativ på hur språkbruket kan se ut.  
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Figur 4. Ett exempel på analys av språkbruk 

Figur 4 skildrar hur en person använder ett abstrakt begrepp som har hög semantisk 

densitet och förklarar ordet genom att sänka densiteten och öka gravitationen. 

Exemplet beskriver även hur språkbruket inte återgår till ett abstrakt språk utan 

stannar kvar på ett vardagligt språkbruk.  

4 Resultat och analys 

Det här kapitlet presenterar resultat och analys av tre observerade lektioner samt 

tillhörande intervjuer. Dispositionen för den här delen utgår från forskningsfrågorna: 

tillämpning av kommunikativa metoder (4.1) samt resonemang om kommunikativa 

metoder (4.2). 

4.1 Tillämpning av kommunikativa metoder 

Under observationen av lärare A uppmanas eleverna att förklara geometriska figurer 

för varandra. Eleverna ska under en matematiklektion arbeta i par, där de ska ha 

ryggarna vända mot varandra. Uppgiften syftar till att förklara med andra ord vilken 

geometrisk figur den ena eleven har för den andra eleven, utan att berätta vilken 

geometrisk figur det är. Lärare A modellerar hur eleverna ska ta sig an uppgiften, där 

hen väljer att beskriva en kub. Observationen av lärare A visar att hen använder sig 

av det kooperativa arbetssättet eftersom eleverna uppmanas arbeta tillsammans och 

förklara olika begrepp för varandra. Under den observerade lektionen uppträder en 

elev störande varpå lärare A söker ögonkontakt med eleven för att tysta den. Det visar 



 

12(28) 

 

hur lärare A även använder kroppsspråket för att kommunicera med eleverna. Figur 

5 visar hur lärare A växlar mellan det abstrakta och det vardagliga språket under 

observationen. 

 

Figur 5. Lärare A:s kommunikativa metoder 

Lärare A introducerar uppgiften för eleverna. Begreppen som lärare A använder är 

abstrakta och har därför hög semantisk densitet och låg gravitation. Lärare A 

beskriver kuben och höjer därmed den semantiska gravitationen och sänker 

densiteten, genom att använda ord som sidyta för att förklara utseendet. När eleverna 

inte förstår vad sidyta innebär sänker lärare A språkbrukets densitet ytterligare och 

förklarar begreppet med ord såsom sida, kanter och hörn vilket har en mer vardaglig 

karaktär. När eleverna förstår begreppen återgår lärare A till ett mer abstrakt 

språkbruk med hög densitet och låg gravitation. Figur 5 visar hur lärare A talar under 

hela lektionen, genom att anpassa sitt språkbruk till eleverna. 

Under observationen av lärare B uppmanas eleverna att enskilt arbeta med en 

läsförståelse för att därefter svara på frågor som tillhör texten. Lärare B väljer att läsa 

texten högt i helklass eftersom texten innehåller en del svåra ord. Under läsningens 

gång stannar lärare B upp och förklarar svåra ord som uppkommer, exempelvis import 

och export. Figur 6 visar hur lärare B skiftar mellan det abstrakta och det vardagliga 

språket. 
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Figur 6. Lärare B:s kommunikativa metoder 

Lärare B förklarar svåra ord som är abstrakta för eleverna, orden har hög semantisk 

densitet och låg semantisk gravitation. När lärare B beskriver orden höjs gravitationen 

och densiteten sänks. När eleverna förstår innebörden av orden återgår lärare B till 

det abstrakta språkbruket. Observationen av lärare B bekräftar att hen framhäver den 

relationella kommunikationen, framförallt i form av beröm samt uppmuntrande 

klappar på rygg och axlar, vilket lärare B ger eleverna kontinuerligt. Observationen 

av lärare B indikerar att hen har byggt upp respektfulla relationer i klassrummet där 

hen har stor trovärdighet. Figur 6 visar hur lärare B varierar sitt språkbruk under hela 

lektionen.  

Under observationen med lärare C arbetar eleverna parvis med en läsförståelse 

som har tillhörande frågor till texten. Lärare C får ett flertal frågor av eleverna under 

lektionen som berör betydelsen av vissa begrepp exempelvis ögonkast och med andra 

bullar. Lärare C förklarar begreppen genom att sätta in dem i olika sammanhang för 

att eleverna ska förstå betydelsen. Observationen av lärare C åskådliggör att hen 

arbetar mycket med EPA och att eleverna är bekväma med arbetssättet. Under den 

observerade lektionen uppmanar lärare C eleverna att själva försöka finna svaret på 

svåra ord, exempelvis ordet synonym med hjälp av ordlistor. Om eleverna inte förstår 

med hjälp av ordlistorna hänvisas de till att fråga några klasskamrater. Figur 7 visar 

hur lärare C varierar sitt språkbruk mellan abstrakt och vardagligt språkbruk. 
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Figur 7. Lärare C: kommunikativa metoder 

Lärare C utgår från begreppen i läsförståelsen som har abstrakt karaktär. De olika 

begreppen har hög semantisk densitet och en låg semantisk gravitation. När lärare C 

beskriver begreppen och sätter in dem i andra sammanhang höjer lärare C 

gravitationen samt sänker densiteten, vilket innebär att begreppen får en vardaglig 

karaktär. Lärare C återgår dock inte till ett abstrakt språk utan stannar i ett vardagligt 

språkbruk. 

4.2 Resonemang om den kommunikativa kompetensen 

Enligt lärare A styr läroämnet och läroplanen all planering i undervisningen. Lärare 

A försöker även utgå till största delen från eleverna när hen undervisar.  

Om man tar ett SO-ämne till exempel, som nu till exempel har jag haft 

världsreligionerna. Då har jag utgått från mina elever här inne för jag har många 

elever som kommer från olika religioner och då har vi pratat utifrån det och 

försökt lägga upp det utifrån deras tankar och idéer litegrann.  

Vid planering av ett undervisningsinnehåll har lärare A alltid en grundtanke men 

försöker i största möjliga mån knyta an det till elevernas erfarenheter. Figur 8 visar 

lärare A:s kommunikativa planering av lektioner. 
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Figur 8. Lärare A:s planering av den muntliga kommunikationen 

Figuren demonstrerar hur lärare A tar hjälp av eleverna genom deras vardagliga 

språkbruk, där den semantiska densiteten är låg. När lärare A sedan styr lektionen åt 

den riktningen hen önskar, får språkbruket en högre semantisk densitet och låg 

semantisk gravitation.  

Lärare B planerar inte varje minut av en lektion. Hen menar att det räcker med 

att planera ett övergripande ämnesområde. Under intervjun säger lärare B: 

När man startar upp något nytt är det viktigt med genomgången och då är det 

väldigt viktigt att det är tyst egentligen när vi börjar och att de får ställa frågor, 

att det blir en levande inledning av ämnet och så vidare. /…/ Nu när jag är så här 

gammal som jag är och gjort det många gånger behöver jag inte planera speciellt 

mycket, utan jag vet vad jag ska trycka på. /…/ Nu kan jag bara skriva 

läsförståelse osv, jag skriver det på pappret och sen vet jag i mitt huvud hur jag 

lägger upp det men då krävs det erfarenhet. 

Enligt lärare B planerar hen ett arbetsområde som sedan eleverna får ställa frågor på 

under genomgången. Figur 9 demonstrerar lärare B:s kommunikativa planering av 

lektioner utifrån semantisk densitet och gravitation. 
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Figur 9. Lärare B:s planering av den muntliga kommunikationen 

Figuren visar hur lärare B planerar och tar fram relevant material för arbetsområdet, 

där ett material kan innehålla ett abstrakt språkbruk vilket har hög semantisk densitet 

och en låg gravitation. När eleverna ställer frågor eller om lärare B redan i förväg har 

bestämt vilka delar i arbetsområdet som ska brytas ned och förklaras, höjs 

gravitationen och densiteten sänks. När lärare B sedan återgår till ett mer abstrakt 

språkbruk under lektionen höjs densiteten och gravitationen sänks.  

Lärare B anser att genomgången av instruktioner är en viktig aspekt och att den 

inte ska tidsbestämmas, utan det får ta den tid som behövs. Vidare menar lärare B att 

det är viktigt att fokusera på en eller ett par punkter i taget för att alla elever ska förstå 

uppgiftens innehåll. Enligt lärare B tar planeringen av undervisningen mindre plats i 

läraryrket med tiden och att det grundar sig i erfarenhet och trygghet. 

Under intervjun med lärare B ställdes en fråga utifrån observationen av hens 

lektion som inte fanns med i intervjuguiden. Frågan avsåg om läraren brukar ha 

elevers egna erfarenheter i åtanke vid planering av lektioner. Lärare B svarade: 

Ja, absolut, egentligen behöver jag inte ha det så mycket i åtanke för jag 

undervisar nästan alltid så. Alltså att jag försöker få med mig eleverna, jag kan 

deras historia, då använder jag det. /…/ Allting handlar om samspel mellan 

elever och pedagog.  

Vidare beskriver lärare B det som att bygga ett hus, där grunden är den viktigaste 

beståndsdelen. I grunden ligger trygghet, gemenskap och tilltro. När grunden är 

byggd bör lärare fokusera på stommen, vilket symboliserar undervisningen. Lärare B 

menar vidare att många lärare ofta börjar med taket på huset, det vill säga kunskapen. 
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Men lärare B anser att undervisningen blir mer effektiv om grunden är gjord där tillit, 

gemenskap och trygghet har byggts upp. 

Lärare C planerar sin undervisning utifrån ämne och nya begrepp. Under 

intervjun sa lärare C: 

När vi pratar på den här skolan är tydlighet det som man måste jobba jättemycket 

med och det måste man med alla elever såklart på olika skolor, men jag tror att 

det är extra noga med tydlighet här. När jag börjar med ett nytt arbetsområde i 

SO brukar jag börja på något sätt kring ord och begrepp för att vi ska kunna 

kommunicera sen. Alltså att vi börjar och bygga ett ordförråd kring det som vi 

ska jobba med. 

Tydligheten har enligt lärare C stor betydelse. Påbörjar lärare C ett nytt arbetsområde 

är första steget att bygga upp ett ordförråd med nya begrepp inom området. Figur 10 

visar lärare C:s kommunikativa planering av lektioner. 

 

Figur 10. Lärare C:s planering av den muntliga kommunikationen 

Figuren demonstrerar hur lärare C använder ämnesspecifika begrepp där språkbruket 

har en högre semantisk densitet och låg gravitation. Lärare C förklarar därefter 

begreppen genom att exempelvis sätta in dem i ett sammanhang, vilket kan underlätta 

förståelsen för eleverna. Språkbruket som lärare C använder blir därmed vardagligt 

där den semantiska densiteten är låg, för att sedan återgå till ett språkbruk med en 

högre semantisk densitet och låg gravitation när eleverna har förstått begreppen. 

Både lärare A och C beskriver traditionella undervisningssituationer när de har 

haft svårigheter att kommunicera ut ett ämnesinnehåll till eleverna. Vidare menar 

lärare A och C att läraryrket kräver flera kommunikativa metoder för att förmedla ett 
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innehåll, där en eller flera elever kan behöva få ämnesinnehållet förklarat på olika sätt 

för att ha möjlighet att förstå. Lärare C beskriver att det är ett öppet klimat i hens 

klassrum och att eleverna därav vågar ställa följdfrågor om de inte förstår. 

Samtliga lärare är överens om att undervisningens kvalité påverkas genom 

kommunikationen. Enligt lärare A är det viktigt att vara förberedd, vilket kan gynna 

flytet på kommande lektion. Vidare menar lärare A att kommunikation inte bara är 

ord utan kan också innefatta bilder och filmer. Lärare B anser att eleverna måste 

trollbindas. Under intervjun sa lärare B följande:  

Man kan ta något som är ganska torftigt och förvandla det faktiskt till guld om 

jag ska vara riktigt ärlig. Gör man tvärtom och visar ointresse som pedagog, ja 

då kan du liksom få stormaktstiden tråkig, det är inte svårt. /.../Allting i detta 

yrke handlar bara om det faktiskt. Då får du kvalitén och då får du motiverade 

elever. 

Även lärare C tror precis som lärare B, att inställningen till ett ämne påverkar 

undervisningen. Vidare menar lärare C att kommunikationen är jätteviktig och att den 

involverar både det verbala och det icke-verbala språket. 

De deltagande lärarna funderar i viss mån över hur de formulerar sig 

kommunikativt till eleverna. Lärare A menar att hen alltid försöker utgå från eleverna 

i undervisningen, exempelvis genom att tala öppet om deras tankar och idéer inom 

ämnet. Något som lärare C uttrycker som särskilt viktigt är att alltid, oavsett om det 

är en nyanländ eller språkligt stark elev, använda rätt begrepp. Lärare C tycker att 

sammanhanget och vilken elev hen talar med påverkar samtalet och menar vidare att 

hen väljer språket efter eleven. 

Både lärare A och C anser att det kooperativa lärandet är en innovativ och 

lärorik metod där eleverna lär av varandra och därmed vidgar sättet att tänka om ett 

ämne. Under intervjun med lärare C framkom att hen gärna arbetar med den 

kooperativa metoden EPA:  

Vi jobbar en hel del i par för jag tycker där lyfter eleverna varandra ganska 

mycket och då kan eleverna stötta och hjälpa varandra. Vi använder EPA vid 

genomgångar eller så slänger jag ut frågor, tänk själv, i par och sen tar vi det 

tillsammans. För att verkligen förstärka elevernas förståelse.  
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Lärare C arbetar ofta med kontroller där eleverna får återberätta, berätta för varandra 

eller läsa och förklara för varandra. Vidare menar lärare C att metoden EPA stärker 

elevernas förståelse.  

Alla lärare som deltar i undersökningen har olika kommunikativa strategier för 

att uppmuntra och motivera eleverna till lärande. Under intervjun sa lärare A följande: 

Jag tycker det kooperativa lärandet är att uppmuntra till lärande. Jobba mycket 

tillsammans, bekräfta varandra, överhuvudtaget tycker jag att det är ett jättebra 

arbetssätt.  

Det kooperativa arbetssättet anser lärare A motiverar eleverna till att vilja lära. Lärare 

B däremot anser att beröm uppmuntrar eleverna till motivation och lärande. I 

intervjun med lärare B sa hen följande: 

Vissa tycker att man ska berömma när de förtjänar beröm. Enligt mitt sätt att se 

på det är det kvalificerat skitsnack. Man kan aldrig få för mycket beröm, men 

däremot kan man få för mycket skäll.  

Enligt lärare B behöver eleverna mycket beröm och att det i sin tur framkallar 

uppmuntran till att vilja lära. Lärare C anser att eleverna blir motiverade om de får ha 

inflytande i undervisningen. Under intervju sa lärare C:  

Jag försöker utgå från vad eleverna vill göra. Vi har en blandning av elever. Vi 

har två kategorier. Vi har väldigt studiemotiverade och så har vi dem som bara 

vill klara sig. Ofta när man frågar dem, hur vill ni arbeta nu när vi ska arbeta 

med det här arbetsområdet? Har ni några idéer eller tankar? Ja, vi vill läsa och 

svara på frågor och vi vill att du ska stötta oss. De vill ha väldigt mycket 

katederundervisning. Det är enkelt och bekvämt för dem som inte har höga 

ambitioner men de vet att om jag är med på det här klarar jag målen. Medan de 

duktiga eleverna då känner de att de får den där bonusinformationen, de får med 

sig allt de behöver, de vet precis vad som ingår. Så det beror litegrann på hur 

man tänker.  

Genom att lärare C låter eleverna vara delaktiga i lektionsupplägget skapas motivation 

till att klara målen.  

Samtliga lärare har elever med annat modersmål än svenska i sina klasser. 

Lärare A har ungefär en tredjedel, lärare B har cirka en fjärdedel och lärare C 

uppskattar att ungefär två tredjedelar av hens elever har svenska som andraspråk. 

Samtliga lärare har varierande metoder för att kommunicera med eleverna som har 

annat modersmål än svenska. Lärare A får mycket hjälp av SVA-läraren eller av 
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modersmålsläraren, som exempelvis förbereder eleverna på nya begrepp eller förser 

eleverna med inspelade filer både på modersmålet samt på svenska. Enligt lärare B är 

det stor skillnad på eleverna i hens klass, och menar vidare att en del elever som har 

annat modersmål än svenska ofta är mer motiverade och ibland bättre på att förstå än 

de eleverna som är födda i Sverige. Vidare menar lärare B att det är viktigt att ta sig 

tid för eleverna, exempelvis genom att läsa en text högt, stanna upp och förklara ord 

eller begrepp under arbetets gång. Lärare C tänker mycket på hur hen kommunicerar 

med elever som har annat modersmål än svenska eftersom tre fjärdedelar av skolans 

elever har annat modersmål än svenska. Enligt lärare C använder hen sig av 

genrepedagogik för att bygga upp elevernas språk både i läsning och skrivning. Lärare 

C sa följande under intervjun: 

Min nyckel in i svenskan blev genom genrepedagogiken. När jag började jobba 

med genrepedagogik fick jag med mig våra elever, för där jobbar man verkligen 

med språket både med språkuppbyggnad, vad är det som är specifikt i de olika 

texterna, viktiga begrepp och vad är nycklarna till att de ska förstå? Jag jobbar 

mycket med genretänk. 

I undervisningen tänker lärare C alltid språkutvecklande annars når inte eleverna på 

skolan målen. Lärare C medverkar även regelbundet i den centrala rättningsgruppen 

för nationella prov och menar vidare att hens skola har betydligt lägre resultat än 

övriga skolor i kommunen. Något som lärare C har uppmärksammat är att de lärare 

som har arbetat mycket med genrepedagogik under lektionerna ofta har högre andel 

elever som når målen på nationella proven. 

Hur skolledare arbetar för att utveckla lärarnas kommunikativa kompetens 

varierar mellan de olika skolorna. Lärare A svarade i intervjun: 

Det känns inte som man efterfrågat det precis, utan det har vuxit fram genom 

erfarenhet. /.../ Vi har just nu pratat om att vi ska jobba med motiverande samtal 

och vi ska få utbildning i det. Det tycker jag känns jättebra för det är något som 

är svårt, men inte när det gäller kommunikation i undervisningen. 

Lärare A har inte efterfrågat någon fortbildning utan anser att den kommunikativa 

kompetensen successivt har vuxit fram genom erfarenhet. Enligt lärare A ska skolan 

börja arbeta med motiverande samtal och att lärarna ska utbildas inom området. 

Lärare B har inte efterfrågat någon fortbildning inom kommunikation. Enligt lärare C 

tillhandahåller skolledningen på hens skola fortbildningsmöjligheter, där lärarna 
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erbjuds utbildningar som syftar till att bygga upp elevernas språk. För närvarande 

medverkar lärare C i en SKUA-utbildning. Kursen fokuserar på språk- och 

kunskapsutvecklande arbete. SKUA-utbildningen pågår under två år och de 

medverkande lärarna träffas två gånger per månad, en gång med handledaren och en 

gång med sitt team. Lärare C anser att utbildningen utvecklar förmågan att förmedla 

kunskap till eleverna samt bidrar till att reflektera över de valda arbetssätten under 

lektionerna där kommunikationen är den viktigaste faktorn.  

Samtliga lärare är överens om att verksamheter där kommunikationen 

förväntas användas på ett bra och lämpligt sätt kan missbrukas och att det kan skapa 

konkurrens mellan kollegor. En skola i studien har satsat mycket på fortbildning där 

lärare får möjlighet att utveckla sin kommunikativa kompetens vilket i sin tur kan 

skapa situationer där individer försöker hävda sig kommunikativt. Både lärare A och 

C är eniga om att det finns personer som är mer talföra och framhäver sig eller trycker 

ner andra med sin kommunikation. Lärare C anser att det är svårt att hantera kollegor 

som försöker hävda sig genom verbal makt. På frågan om lärare B upplever eller har 

upplevt en kommunikativ konkurrens mellan lärare svarar hen:  

Oja, väldigt, väldigt vanligt. Man försöker att få andra att förstå att den 

undervisningen som jag gör är optimal och man säger det öppet också men vi 

har blivit bättre på det. För idag har vi en empatisk ledning, för det är ledningen 

som styr detta oftast. 

Enligt lärare B är det ledningen som oftast styr om det finns en konkurrens eller inte 

på skolan. Lärare A avslutade sin intervju med att säga ”talet är en gåva men det kan 

också vara ett svärd som kan skada väldigt mycket”. Allt beror på hur den 

kommunikativa kompetensen används, om det syftar till något positivt eller negativt.  

5 Diskussion och slutsats 

Det här kapitlet diskuterar studiens resultat och ger en övergripande bild över de 

deltagande lärarnas språkbruk och resonemang utifrån kommunikativa metoder som 

används i undervisningssammanhang. Studiens resultat problematiseras i förhållande 

till tidigare forskning, yrkesrelevans och fortsatt forskning. 

Resultatet i studien demonstrerar hur olika lärare resonerar och bedriver sin 

undervisning utifrån aspekter som de upplever gynnar elevers lärande. Något som 
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samtliga lärare i studien har gemensamt är att alla utgår från eleverna när de planerar 

och undervisar. Alla lärarna anser även att den personliga kommunikationen mellan 

lärare och elev har betydelse för elevers motivation och studieresultat. Lärare A 

uttrycker i intervjun att hen använder det kooperativa arbetssättet och därmed 

involverar elevernas tidigare erfarenheter. Lärare B anser att den relationella 

kommunikationen är en viktig aspekt för elevers lärande och gör även en liknelse med 

att bygga ett hus och hur det kan påverka hela klassrumsklimatet. Lärare C betonar 

vikten av planering när eleverna ska bygga upp ett ordförråd med nya begrepp samt 

att hen alltid varierar sitt språkbruk beroende på vilken elev hen talar med. Det 

bekräftar att lärare A, B och C har samma tankegång som Kindeberg (2013:105 & 

108) framhäver, det vill säga att själva planeringen av ett ämnesinnehåll kan skapa 

motivation, trygghet och mening för eleverna. Brookes (2019:12) forskning om 

förklaringar av abstrakta begrepp stödjer studiens utfall om utbyggnaden av elevers 

ordförråd, dock är Brookes (2019) forskning utförd i Asien vilket gör att en jämförelse 

med vår studie kan vara vilseledande. Wernbergs (2009:99–100) forskning om 

variationsteorin i ett matematikklassrum visade att eleverna behöver ha tydliga 

instruktioner. Vår studie är inte utförd inom ett specifikt läroämne vilket medför att 

vårt resultat och Wernbergs (2009) forskning om variationsteorin kanske inte är helt 

jämförbart. Prusak, Vincent och Pangrazis (2013:22) tankar om hur instruktioner både 

kan fungera som ett stöd i undervisningen men också kan skapa missförstånd 

beroende på dess längd, är även de i linje med studiens resultat.  

Studien belyser utifrån observationerna att lärarnas kommunikation med 

eleverna skiljer sig åt i många avseenden. Det beror delvis på att lärarna understryker 

olika faktorer i undervisningen som mer eller mindre betydelsefulla. Studien lyfter 

fram samma tankegång som Hunts (2015:201) förklaring om lärande och relationer, 

där kommunikationen är en utgångspunkt för att skapa bra och tillitsfulla relationer. 

Undersökningen går även i linje med Reeves och Le Mares (2017:87) resonemang, 

som belyser att lärare kan utvecklas yrkesprofessionellt genom att vårda relationerna 

med eleverna. Förutom relationell kommunikation synliggjordes även det 

kooperativa arbetssättet tydligt under observationerna. På senare tid har flertalet 

studier framhållit det kooperativa arbetssättet som en gynnsam metod dels för att 

motivera elever till lärande, dels för att motivera samarbete hos elever och dels för att 

främja språkutvecklingen hos elever med svenska som andraspråk (Fohlin et al, 
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2017:43–44; Slavin, 2015:7). Sharans (2002:112) forskning visar att det kooperativa 

lärandet motiverar elever. Sharans (2002) forskning är utförd i Asien och kan därför 

vara svår att jämföra med vår studies resultat eftersom skolorna i Sverige och Asien 

skiljer sig åt, både i läroplaner och lagar. 

Nygård Larsson och Jakobssons (2017:22–30) forskning visar att elever växlar 

sitt språkbruk mellan hög och låg densitet med stöttning från lärare. Forskningen utgår 

dock från undervisning i naturkunskap, där abstrakta begrepp ofta förekommer vilket 

kan påverka resultatet i deras forskning. Vår studie fokuserar på lärarens planering 

och språkbruk, inte på elevernas. Det gör att en jämförelse med Nygård Larsson och 

Jakobssons (2017) forskning kan vara vilseledande.En kooperativ metod som en 

deltagande lärare i studien använde sig av och framhävde som särskilt gynnsam är 

EPA modellen. Kagan och Stenlevs (2017:85) teori är att modellen vidgar elevernas 

tankeförmågor vilket är en bidragande faktor till lärande. Matons (2014:12) forskning 

att lärare och elever är aktiva i undervisningen styrker därmed studiens mönster.  

Studiens deltagande lärare tillämpar olika kommunikativa metoder för att 

motivera sina elever till lärande. Lärarnas engagemang påverkar således 

undervisningens språkbruk och eleverna lär sig behärska mer abstrakta begrepp. En 

deltagande lärare i studien säger under intervjun att hen planerar undervisningen 

utifrån eleverna. Observationen visade däremot motsatsen, det vill säga att hen utgick 

från abstrakta begrepp som sedan förklarades. En annan av de deltagande lärarna 

planerar utifrån ämnesspecifika begrepp som bryts ner, förklaras och för att sedan 

återgå till ett abstrakt språkbruk. Under observationen återgick dock inte läraren till 

det abstrakta språkbruket. Våra observationer av lärarna innefattar enbart en lektion 

vilket inte visar en generell bild av hur lärarna tillämpar sin planering.  

Lärarna i studien har alla varierande förutsättningar vilket framkommer tydligt 

i intervjun. På en del arbetsplatser finns resurser såsom anställda som innehar 

specificerad yrkeskompetens, till exempel SVA- och modersmålslärare. Andra 

arbetsplatser tillhandahåller fortbildningsmöjligheter. Heikkilä (2019:96–97) hävdar 

att tillgången till föreläsningar eller andra utbildningsmöjligheter skapar större tilltro 

och trygghet i lärares yrkesroll vilket är särskilt viktigt för att åstadkomma utveckling 

och balans i en verksamhet. En lärare i studien får möjlighet till fortbildning och 

uttrycker att det genererar större tilltro till sin kommunikativa förmåga. Samtliga 

intervjuer synliggjorde att den kommunikativa kompetensen stundvis används på ett 
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olämpligt sätt bland kollegor. Hur och i vilka grader den missbrukas varierar, dock 

verkar det vara vanligt förekommande ute på arbetsplatserna. Det är särskilt intressant 

att alla lärarna i studien upplever olämplig användning av den kommunikativa 

förmågan, speciellt eftersom den förväntas användas till något bra och värdefullt. På 

en del skolor tillhandahåller skolledningen fortbildning inom kommunikation med 

avseende på att effektivisera elevernas lärande och utveckla lärarnas kommunikativa 

trygghet i undervisningen. Vår oreflekterade tanke var att vidareutbildning inom 

läraryrket är värdefullt och främjar både elever och lärare, dock kan detta kanske 

ifrågasättas med tanke på lärarnas upplevelser. 

Resultatet i studien kan tolkas och analyseras på flera olika sätt. Utifrån vårt 

teoretiska perspektiv har vi med hjälp av semantiska vågor analyserat resultatet av de 

deltagande lärarnas kommunikation, både hur de planerar ett lektionsinnehåll samt 

hur de genomför undervisningen. Med hjälp av vågorna har vi kunnat fastslå huruvida 

lärare använder ett abstrakt och informationstätt språk med hög densitet och låg 

gravitation eller vardagligt språk med låg densitet samt hög gravitation. Studier av 

Maton (2013:11) som presenterats i forskningsbakgrunden visar att lärare bör 

använda både abstrakt och vardagsspråk i undervisningen. Det råder däremot delade 

tankar om vilket språk som ska presenteras först och i vilken utsträckning lärarna ska 

använda dem. Lärare kan därmed utgå från både ett abstrakt och ett vardagligt 

språkbruk samt välja att stanna kvar i något av dem. Skolverket (2019:6) poängterar 

att lärare bör använda ett språk som är anpassat till alla elever, som har sin 

utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter. Lärare som endast undervisar utifrån 

ett vardagligt språkbruk och aldrig använder begrepp som är abstrakta utvecklar inte 

elevernas ordförståelse eller ordförråd. Lärare som undervisar med endast abstrakta 

begrepp kommer aldrig att nå fram till eleverna eftersom de inte får en förståelse för 

orden som används och kan då inte utveckla sin kommunikativa förmåga. Vikten av 

en variation i styrkorna av semantisk gravitation och densitet är därför väsentlig för 

elevers lärande. 

Vår studie är utförd i en liten skala vilket inte gör den generaliserbar, dock kan 

yrkesverksamma lärare relatera till den. Studien kan även medföra en medvetenhet 

om hur lärare kan planera och reflektera över den egna undervisningen med 

utgångspunkt av kommunikativa metoder. Studien har flera utvecklingsmöjligheter 

vilket gör den intressant även för andra målgrupper än lärare. Ett fortsatt 
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forskningsfält kan vara studier inom det organisatoriska perspektivet, det vill säga hur 

rektorer arbetar med kommunikativ kompetens och vad de anser som särskilt viktigt 

för att bedriva en god skolutveckling och arbetsplats. Studien kan bidra till en 

medvetenhet hos skolledare eftersom det framkommit att den kommunikativa 

kompetensen hos lärare stundvis används på ett olämpligt sätt ute i verksamheterna. 

I studiens resultat framkom även att lärares val av pedagogik under lektionerna 

återspeglas i elevresultaten på nationella proven. Det kan motivera för vidare studier 

inom kommunikation ur ett organisatoriskt perspektiv. Ett annat forskningsfält är 

studier ur ett elevperspektiv och hur de uppfattar lektionsinnehållet som lärare 

förmedlar. Studiens resultat presenterar lärares syn om vilka arbetssätt som de anser 

främjar elevernas motivation och studieresultat. Elevers synsätt om lärares olika 

arbetssätt och vad som skapar motivation hos dem kan därför vara särskilt värdefull 

för professionen. 
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Bilaga 1 – Begreppsförklaring 

Hög semantisk densitet  – abstrakt och informationstätt språkbruk (figur 1). 

Låg semantisk densitet  – vardagligt och mindre informationstätt språkbruk 

(figur 1). 

 

Figur 1. Exempel på semantisk densitet. 

 

Hög semantisk gravitation  – konkret förankrat och kontextnära språkbruk  

(figur 2). 

Låg semantisk gravitation  – mindre kontextnära och mer abstrakt och distanserat 

språkbruk (figur 2). 

 

 

Figur 2. Exempel på semantisk gravitation. 

Hög semantisk densitet 

Låg semantisk densitet 

Hög semantisk gravitation 

Låg semantisk gravitation 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 

Hej! 

Vi heter Emma Arvidsson och Katarina Petersson och vi går sista året på 

grundlärarutbildningen 4–6 vid Linnéuniversitetet, Kalmar. Just nu skriver vi vårt 

examensarbete i ämnet svenska om kommunikation i klassrummet. För att få svar på 

våra frågor önskar vi att få observera samt intervjua tre verksamma lärare i årskurs 6. 

Vi är därför tacksamma om ni kan tänka er att delta i studien.  

Observationen kommer utföras under ett lektionstillfälle. Dokumentationen av 

observationen kommer ske genom anteckningar och om möjligt med ljudinspelning. 

Intervjun kommer ske vid ett tillfälle som tar ca 30 minuter. Dokumentationen av 

intervjun kommer ske genom ljudinspelning.  

Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att du när som 

helst kan avbryta ditt deltagande, utan att motivera varför. Det är endast vi, Emma, 

Katarina och vår handledare Sergej Ivanov samt eventuellt vår examinator Åsa 

Nilsson Skåve, som kommer att ta del av ljudinspelningarna. I den slutgiltiga 

uppsatsen kommer inga namn på skolor eller personer framgå.  

Inom kort kommer vi att kontakta dig för att se om du önskar delta i studien. Om du 

vill delta kommer vi tillsammans bestämma tid och plats för observation- samt 

intervjutillfället, där du även kommer få skriva under en samtyckesblankett. Om du 

önskar, skickar vi gärna den färdiga uppsatsen till dig när den är klar. 

Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. 

Vänliga hälsningar 

Emma Arvidsson och Katarina Petersson 

Emma Arvidsson  Katarina Petersson 

Grundlärarstudent 4–6  Grundlärarstudent 4–6 
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Bilaga 3 – Samtyckesblankett 

Jag har tagit del av informationen om studien ”Kommunikation i klassrummet” och 

fått möjlighet att ställa frågor samt att deltagandet är frivilligt. 

Ja 

 

 

 

 

Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta i studien 

Ja  

 

 

 

 

_________________________________ 

Ort och datum 

 

 

_________________________________ 

Underskrift 

 

 

_________________________________ 

Namnförtydligande 
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Bilaga 4 – Observationsschema 

Datum:  

Lärare:  

Skola:  

Klass: 

Ämne:  

Tidsram för lektionen:  

 

Tid Hur kommuniceras det? Vad kommuniceras? 
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Bilaga 5 – Intervjuguide 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Har du lärarexamen?  

3. Vilka ämnen undervisar du i? 

4. Hur tänker du när du startar upp ett nytt ämnesinnehåll med klassen, vilka 

delar i kommunikationen med eleverna är viktiga att ha i åtanke? 

5. Hur planerar du den muntliga introduktionen av en uppgift eller lektion? 

6. Hur tänker du när du kommunicerar med eleverna utifrån hur du formulerar 

dig språkligt med eleverna?  

7. Hur kommunicerar du dig om ämnet i undervisningen för att försäkra dig 

om att eleverna förstår?  

8. Finns det några strategier som du använder för att uppmuntra och motivera 

elever till lärande? 

9. Hur stor andel elever som du undervisar har svenska som andraspråk? 

10. Hur kommunicerar du med elever som har svenska som andraspråk? 

11. Kan man med hjälp av kommunikation påverka undervisningens kvalité? 

Hur kan man göra det i så fall? /Varför kan man inte göra det? 

12. Upplever du att det finns stöd från skolledare för att bedriva en god 

undervisning där din kommunikativa kompetens har möjlighet att 

utvecklas? På vilket sätt då i så fall?  

13. Erbjuds du utbildning eller liknande inom kommunikation? Vad för typ av 

utbildningar i så fall? 

14. Kommer du ihåg någon situation där du inte nådde fram till eleverna med 

din kommunikation?  

• Hur tog du dig an uppföljande lektion efter den?  

• Hur reagerade du när du kände dig maktlös?  

15. Upplever du att det finns eller har funnits på andra arbetsplatser, konkurrens 

i arbetslaget/mellan kollegor där personer försöker hävda sig 

kommunikativt? 
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