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Abstract 

Föreliggande studies syfte är att undersöka hur fyra lärare på lågstadiet arbetar och 

resonerar när det gäller att få elever att kommunicera muntligt. Studiens teoretiska 

ram bygger på ett observationsverktyg som fokuserar på tre dimensioner i det 

kommunikationsstödjande klassrummet: miljö, lärtillfällen och interaktioner (Dock-

rell, Bakopoulou, Law, Spencer & Lindsay, 2012:15). För datainsamling används sys-

tematisk observation och semistrukturerad intervju. Observationerna visar lärarnas 

arbete för att stödja elevernas muntliga kommunikation. Bänkar placerade i grupp 

resulterade i grupparbeten och kommunikation inom gruppen. Lärarna uppmuntrade 

eleverna att tala genom individanpassade och ledande frågor. I intervjuerna framkom 

att det bör vara fritt från objekt på väggarna framåt i klassrummet så elevernas kon-

centration inte störs. Varierande lärtillfällen där kommunikationen står i fokus är vik-

tigt för att eleverna ska kunna utveckla sin muntliga kommunikativa förmåga, till 

exempel genom att återberätta en text. Kroppsspråket är ett komplement till det ver-

bala språket som minskar upprepningar, t.ex. att genom en handrörelse visa elever att 

de ska räcka upp handen. Resultaten från observationerna och intervjuerna visar att 

samtliga lärare dagligen berör de tre dimensionerna i arbetet att inkludera alla elever 

i muntlig kommunikation. Av studiens resultat kan slutsatsen dras att de tre dimen-

sionerna miljö, lärtillfälle och interaktion påverkar varandra och har inverkan på ele-

vernas förmåga att kommunicera muntligt.  
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1 Inledning 

Vår förmåga att tala grundläggs redan i tidig ålder när barn först kommunicerar i 

familjen och sedan utanför sin familj. När barnen börjar skolan får de ökad möjlighet 

att utveckla sin muntliga kommunikativa förmåga i annan miljö än hemmet (Olsson 

Jers, 2010:50). Dagligen ingår elever i många olika kommunikationssituationer och 

utvecklar därmed sin kommunikativa förmåga. Kommunikation innefattas av både 

talat och skrivet språk, vilket innebär att det talade språket faller under muntlig kom-

munikation (Olsson Jers, 2010:42–43). En annan form av kommunikation är kropps-

språket som bland annat består av gester och ansiktsuttryck. Kroppsspråket kan 

användas för att förstärka den muntliga kommunikationen (Yang, 2017:1333). 

Ett av kunskapskraven i svenska för elever i slutet av årskurs tre är att ele-

verna ska kunna samtala om elevnära ämnen samt framföra egna åsikter och berätta 

om vardagliga händelser tydligt och förståeligt (Skolverket, 2019:263). Muntliga 

kunskapskrav finns även i flera andra ämnen, som till exempel matematik, samhälls-

orienterande ämnen och engelska. Om eleverna inte vågar prata inför klasskamraterna 

kan det få en negativ inverkan på deras lärande (Jensen, 2012:107) eftersom de inte 

kan uppnå läroplanens mål. Kommunikationen har inte enbart betydelse för lärande 

och språk. Det är även en viktig del för elevers identitetsutveckling (Skolverket, 

2019:7), vilket framgår av följande citat: 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjlig-

heter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. 

Därför är det av intresse att belysa lärares arbetssätt för att få alla elever i klassen att 

kommunicera muntligt. Tidigare forskning (Dockrell m.fl., 2012:14–15) visar att 

dimensionerna miljö, lärtillfälle och interaktion, som kommer löpa som en röd tråd 

genom studien, har inverkan på elevernas förmåga att kommunicera muntligt. Vi vill 

med denna studie ta reda på hur lärare arbetar och resonerar om dessa dimensioner 

för att utveckla elevernas muntliga kommunikation i klassrummet.   
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Den här studien syftar till att undersöka hur fyra lärare på lågstadiet arbetar och reso-

nerar om att få alla elever att delta i muntlig kommunikation i klassrummet. För att 

uppfylla studiens syfte besvaras följande frågor: 

1. Hur arbetar lärarna för att stödja muntlig kommunikation i klassrummet? 

2. Hur resonerar lärarna om vilken inverkan miljö, lärtillfälle och interaktion 

har för elevernas muntliga kommunikation? 

2 Bakgrund 

I det här kapitlet presenteras först det observationsverktyg som gett inspiration till 

studiens teoretiska ram (2.1) och därefter presenteras tidigare forskning av relevans 

för studien (2.2). 

2.1 Teoretisk ram 

Studiens teoretiska utgångspunkt är inspirerad av Communication Supporting 

Classrooms Observation Tool (CsCOT), framtagen av Dockrell m.fl. (2012:15). 

CsCOT har sina rötter inom den sociokulturella teorin som bygger på att vi lär oss i 

samspel med andra (Säljö, 2014:30). Exempel på sociokulturellt lärande finns bland 

annat i Resnick, Michaels och Connors (2010) forskning som visar vikten av ansvars-

fullt samtal, som förenklat innebär att elever bildar uppfattning och utvecklar kun-

skap utifrån vad de hör andra i klassen säga. Waldmann och Sullivan (2017) har 

översatt CsCOT till svenska, Det kommunikationsstödjande klassrummet: Observa-

tionsverktyg.  

När Dockrell m.fl. (2012:14–15) arbetade fram CsCOT utgick de från vad 

tidigare forskning visat vara viktigt för ett kommunikationsstödjande klassrum och 

då framkom de tre dimensionerna: miljö, lärtillfälle och interaktion. Viktiga kompo-

nenter inom miljö omfattar den fysiska miljön och lärandekontexten. Här ryms bland 

annat klassrummets utformning och bänkarnas placering (a.a.). Hur bänkarna är pla-

cerade påverkar vilken form av kommunikation som är bäst lämpad i klassrummet, 

vilket gör att bänkarnas placering kan inverka på elevernas inlärning (Jedeskog, 

2007:118–119). Ytterligare en komponent inom miljö är förekomsten av objekt på 
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väggarna i klassrummet (Dockrell m.fl., 2012:14–15) som kan ha inverkan på ele-

vernas känsla av tillhörighet och koncentrationsförmåga (Jedeskog, 2007:115; Fis-

her, Godwin, & Seltman, 2014:1362–1370). Rörande lärtillfälle framkom vikten av 

att elever har möjlighet att använda sina språkliga förmågor kontinuerligt under 

dagen. Därför omfattar lärtillfälle strukturerade möjligheter till stödjande språkut-

veckling i klassrummet, till exempel möjligheter att föra en dialog med en vuxen, 

deltagande i strukturerade samtal och aktiviteter i par och grupper (Dockrell m.fl., 

2012:14–15). I den tredje dimensionen, interaktion, ingår lärarens sätt att ge elever 

respons vid muntlig kommunikation som har en central roll för utvecklingen av ele-

vers muntliga förmågor (a.a). Utöver att ge elever respons finns annat av vikt att ta 

hänsyn till när det gäller interaktion, exempelvis om läraren talar långsamt till elever, 

ger dem gott om tid att svara, tillämpar turtagning, bekräftar eller ignorerar elevers 

svar, eller använder öppna frågor och stöttning (Dockrell m.fl., 2012:66–69; Wald-

mann & Sullivan, 2017:161). 

CsCOT består av totalt 24 komponenter under de tre dimensionerna (Dock-

rell m.fl., 2012:66–69). I denna studie undersöks hur ett fåtal av dessa komponenter 

inverkar på elevers muntliga kommunikation i klassrummet. Urvalet av komponenter 

till studien gjordes med hjälp av de kategorier som framkom vid den tematiska ana-

lysen. Under dimensionen miljö används i studien komponenterna placering av bän-

kar och förekomst av objekt på väggar och i fönster. Under dimensionen lärtillfälle 

används genomgång, grupparbete, pararbete och enskilt arbete. Under dimensionen 

interaktion används i studien komponenterna uppmuntran, kroppsspråk och turtag-

ning.  

2.2 Tidigare forskning 

Det är viktigt att skapa en miljö i klassrummet som uppmuntrar eleverna att prata med 

varandra vid exempelvis grupparbete och eleverna bör få möjlighet kontinuerligt 

under dagen att prata med varandra eller med läraren (Dockrell m fl, 2015:277). Mil-

jön är dock inte den enda aspekten som stödjer och inverkar på elevernas deltagande 

i muntlig kommunikation (a.a.). En annan aspekt är hur lärare och elever interagerar 

med varandra. Dockrell m.fl. (2015) utförde en pilotstudie med CsCOT i 101 klass-

rum med barn i åldrarna 4–7 år och resultaten visade stora skillnader mellan de tre 

dimensionerna miljö, lärtillfälle och interaktion. Miljön fick överlag höga poäng 
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medan lärandetillfälle och interaktion fick klart lägre poäng. Poängen baseras på hur 

ofta olika punkter inom dimensionerna observerades. Även Olsson Jers (2010:260) 

studie, som undersökte klassrummet som muntlig kommunikationsarena, visar att 

klassrumsklimat, interaktion och stöttning är viktiga inslag för utveckling av elevers 

muntliga förmåga.  

2.2.1 Miljö 

Klassrumsmiljön är en pedagogisk utmaning (Roskos & Neuman, 2011:110–111) 

eftersom det används för olika lärtillfällen som arbete i stora och små grupper, par 

och enskilt, att lyssna samt skriva. Flexibilitet är därför viktigt. Klassrummen behöver 

lätt kunna möbleras om och undervisningen kunna gå från enskilt arbete till gruppar-

bete (a.a). I början av 2000-talet utförde Jedeskog (2007) en studie om klassrummets 

miljö. Studien utgick från observationer och intervjuer i fyrtiotal klassrum i åtta olika 

grundskolor i Sverige. I studien (Jedeskog, 2007:118–119) framkom sambandet mel-

lan arbetsformer och möblering. Helklassundervisning och pararbete stöds av bänkar 

i rader där alla elever är vända framåt vilket underlättar kommunikationen mellan 

lärare och elev när de ser varandra. Det gör det också möjligt för läraren att uppmärk-

samma om någon elev inte följer med i undervisningen (a.a.). Är bänkarna placerade 

i grupp signalerar det interaktion mellan elever i form av grupparbete och det kan som 

lärare vara svårt att fånga hela gruppens uppmärksamhet (a.a.). Lärarnas tankar om 

det idealiska klassrummet är ett klassrum med möjligheter att möblera om efter 

behov, men i verkligheten är det svårt att möblera om flera gånger under en dag då 

det skulle skapa oreda (a.a). 

Klassrum för lågstadieelever bör visa vilka som använder klassrummet och 

det underlättar för elevernas lärande och utveckling om det syns vilka rutiner som 

finns i klassen (Jedeskog, 2007:115). Yngre elever har ett behov att se klassrummets 

ändamål vilket kan göras genom rekvisita på väggarna. Rekvisitan, som tydliggör för 

eleverna att klassrummet är ett rum för lärande, kan vara i form av elevarbeten på 

väggarna, affischer och bilder inom olika ämnen och arbetsområden, almanackor med 

bilder över månader och årstider (a.a.). I en studie som Fisher, Godwin, & Seltman 

(2014) genomförde i USA på barn i fem-årsåldern, observerades barnen vid sex olika 

lektioner. Tre av lektionerna genomfördes i klassrum utan utsmyckning och tre av 

lektionerna genomfördes i klassrum med mycket utsmyckning. Resultatet visade att 
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elever lättare bibehåller koncentrationen i ett mer avskalat klassrum än i ett mer 

dekorerat klassrum.  

2.2.2 Lärtillfälle   

Ordet klassrumssamtal relateras ofta till lärarledda lektioner, men muntlig kommuni-

kation i klassrummet kan även ses i andra sorts samtal som samtal vid grupparbete 

och redovisning (Palmér, 2008:22–23). Det ger också eleverna ökat talutrymme och 

inflytande i samtalen (a.a.). Vid samarbete i smågrupper skiljer sig samtalsmönstret 

från arbete i större grupper eller helklass och för att elever ska ges möjlighet att 

utveckla ett varierat språk finns behov av varierande samtalsformer (Vuorenpää, 

2016:215). Waldmann och Sullivans (2017:164) observationsstudie i årskurs ett visar 

att det förekommer varierande samtalsformer i svenska klassrum. Den mest förekom-

mande samtalsformen är strukturerade samtal mellan lärare och elever och minst 

förekommande är strukturerade samtal elever emellan. En enkätundersökning (Pal-

mér, 2008:12–13) som utfördes med lärare på gymnasieskolor, visar att de diskuss-

ionsformer de deltagande lärarna föredrog var vid helklassamtal och smågruppssam-

tal. 

2.2.3 Interaktion 

I Einarssons (2002:136) resultat från observationer i svenska och matematik i samt-

liga årskurser i grundskolan, framkommer lärares åsikter att undervisningsgrupperna 

är för stora för att möjliggöra interaktion med varje enskild elev. Lärarna menar att i 

mindre grupper kan de uppmärksamma om alla elever hinner utföra uppgifterna som 

ska göras och därmed få bättre kontroll över deras kunskapsnivå. Tidigare forskning 

(Liljestrand, 2002:91) visar att en förutsättning för att lärare ska kunna skifta mellan 

olika sätt att interagera är turtagning. Samma studie visar också att vid helklassdis-

kussioner formar interaktionen elevers och lärares sätt att delta i samtalen. Ett resultat 

från Larsons (1997:119–120) intervjuer visar att lärare på gymnasiet uppmuntrar ele-

vers svar på olika sätt. Ibland vill de att eleverna ger specifika svar på frågorna vilket 

leder till omedelbar uppmärksamhet från läraren. Vid andra tillfällen vill läraren upp-

muntra eleverna att visa en djupare förståelse och leder då samtalet men tillåter ele-

verna att interagera (a.a.). Angående kroppsspråk visar tidigare forskning (Yang, 

2017:1335) vikten av att lärare använder sig av kroppsspråk som komplement eller 
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ersättning till den muntliga kommunikationen i undervisningen. Yang (a.a.) menar att 

kroppsspråk kan ligga till grund för kommunikation mellan lärare och elever och är 

ett bra verktyg för lärarens respons på elevers kommentarer.  

3 Metod och material 

I följande avsnitt redogörs studiens metoder och material. Först beskrivs urval av del-

tagare (3.1) följt av insamlingsmetoder (3.2). Efter det presenteras genomförandet 

(3.3) följt av analysmetod (3.4). 

3.1 Urval 

Studien utgår från fyra lärares perspektiv på elevers muntliga kommunikation i klass-

rummet. För att få möjlighet att genomföra studien krävdes tillgång till fältet och del-

tagare villiga att medverka. Kriterie- och bekvämlighetsprincipen (Christoffersen & 

Johannessen, 2015:56–57) användes för att välja ut lärare till studien. Studiens krite-

rier är att informanterna är behöriga lärare och undervisar elever i årskurs 1–3, samt 

bekvämlighetsprincipen, vilken innebär att lärarna sedan tidigare är kända av oss.  

Studien tar hänsyn till konfidentialitetskravet enligt de forskningsetiska 

principerna, vilket innebär att deltagarnas personuppgifter hanteras på ett sätt som gör 

att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002:12). Deltagarna i studien 

benämns därför som Alex, Robin, Chris och Kim (se Tabell 1).  

3.2 Insamlingsmetod  

För att höja reliabiliteten i föreliggande studie användes två metoder för datain-

samling, systematisk observation och semistrukturerad intervju (Denscombe, 

2018:226,420; Stensmo, 2002:30–31). Att använda två olika insamlingsmetoder ger 

en mer fullständig bild än att enbart använda sig av en metod (Denscombe, 2018:220). 

Båda insamlingsmetoderna utgår från dimensionerna miljö, lärtillfälle och interaktion 

som studiens CsCOT-inspirerade teori (Det kommunikationsstödjande klassrummet: 

Observationsverktyg) bygger på.  

Systematisk observation med observationsschema används för att besvara 

studiens första frågeställning. Det är en lämplig metod när det är flera observatörer 

som vill säkerställa att de undersöker samma saker (Denscombe, 2018:299). Eftersom 
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kvalitativa studier inte går att replikera (Denscombe, 2018:419) stärks studiens tro-

värdighet genom att observationen utförs av två personer som följer samma observat-

ionsschema. Intervjuer har sina brister eftersom det är tidskrävande och resultatet kan 

påverkas av fördomar och tolkningar (Bell & Waters, 2018: 210). Därför använder 

studien semistrukturerad intervju (Christoffersen & Johannessen, 2015:85) med i för-

väg bestämda öppna frågor, för att ta reda på lärares uppfattningar och resonemang 

om hur dimensionerna miljö, lärtillfälle och interaktion inverkar på elevers muntliga 

kommunikation. Intervjuerna spelas in så att samtalen finns kvar efteråt. Intervju är 

anpassningsbar och kan ge nyanserade svar som ett enbart skrivet svar inte kan ge 

(Bell & Waters, 2018:210).  En fördel med intervju är att de utförs ansikte mot ansikte 

vilket ger direktkontakt och möjlighet att kontrollera datans riktighet och relevans 

under tiden (Denscombe, 2018:293). I studien används individuella intervjuer för att 

säkerställa att informanterna inte påverkas av andra (Lagerholm, 2010:57).  

Studiens validitet är hög då insamlad data som presenteras under resultat i 

nästa kapitel är relevant för studien (jfr. Christoffersen & Johannessen, 2015:21–22; 

Denscombe, 2018:420) och ger svar på forskningsfrågorna. Studien är relaterbar 

eftersom andra lärare kan relatera studiens resultat till egna liknande yrkesrelaterade 

situationer (jfr. Bassey, 1981). 

3.3 Genomförande 

För att ta hänsyn till de forskningsetiska principerna gällande informationskrav och 

samtyckeskrav (Vetenskapsrådet, 2002:7–11) lämnades en informationsblankett (bi-

laga 1) till deltagarna. Det framgick också att deltagandet är frivilligt och att de när 

helst de önskar kan lämna studien utan att bli ifrågasatta och att intervjuerna spelas 

in. När lärarna läst blanketten lämnade de skriftligt godkännande på blanketten för 

samtycke till studien (bilaga 2). Samtidigt som tid för observation och intervju 

bestämdes framförde vi önskemålet att lektionerna i huvudsak bör innehålla muntlig 

kommunikation. De lektioner vi observerade presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1. Lektioner för observation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid observationen användes ett observationsschema (bilaga 3) och utöver schemat 

antecknades annat som uppmärksammades. Anteckningarna kategoriserades sedan 

när vi analyserade insamlad data (se 3.4). Tre av de fyra lektionerna vi observerade 

hade liknande upplägg. De började med en mindre genomgång och sedan fick ele-

verna arbeta i olika konstellationer så som enskilt, i par och i grupp. Den fjärde lekt-

ionen bestod av en genomgång där eleverna inbjöds att delta genom att ställa och 

besvara frågor. Intervjuerna genomfördes i anslutning till observationerna och till 

grund för intervjuerna hade vi förutbestämda intervjufrågor (bilaga 4). Samtalen spe-

lades in så den information som framkommer finns i original efteråt. Inspelning av 

intervju är även lämpligt då det ger ökad möjlighet för dem som utför intervjun att 

visa intresse genom bland annat ögonkontakt med den som blir intervjuad. Endast det 

viktigaste antecknas som stödord (Bell & Waters, 2018:216). Efter observationerna 

och intervjuerna var avklarade sammanställdes informationen som framkommit 

genom att kategorisera våra anteckningar efter de tre dimensionerna miljö, lärtillfälle 

och interaktion. 

3.4 Analysmetod 

I studien används tematisk analys, vilket är en av de vanligaste analysmetoderna för 

kvalitativa data (Bryman, 2018:702). Vid tematisk analys är det av stor vikt att välja 

teman lämpliga för studiens syfte, förslagsvis teman kopplade till studiens frågeställ-

ningar (Bryman, 201:706). Med det i åtanke har vi valt att skapa teman av de tre 

Lärare Årskurs Lektions- 

innehåll 

Bänkarnas placering i 

klassrummet 

Alex 3 Svenska, läsläxa 

enskilt, par 

Rader med två eller tre elever 

bredvid varandra 

Robin 2 Teknik, experiment 

EPA, grupp 

Grupper om fyra eller fem 

elever 

Chris 3 Svenska, blandat  

EPA, rondellen 

Grupper om fyra eller fem 

elever 

Kim 2 NO, genomgång  

alla 

Hästsko med två rader och 

två par i mitten 
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dimensionerna som ligger till grund för studiens teori som är genomgående i hela 

studien: miljö, lärtillfälle och interaktion. Dimensionerna, som i sin tur är uppdelade 

i olika komponenter, används för att kategorisera och presentera resultatet (se tabell 

2): 

 

Tabell 2. Dimensioner och komponenter för tematisk analys  

Miljö Lärtillfälle Interaktion 

• Placering av bänkar 

• Förekomst av objekt på 

väggar och i fönster (av-

skalat) 

 

• Genomgång (helklass) 

• Grupparbete 

• Pararbete 

• Enskilt arbete 

 

• Uppmuntra (ledande frå-

gor etc) 

• Kroppsspråk 

• Turtagning (slumpen, 

handuppräckning) 

 

4 Resultat och analys 

Resultatet presenteras utifrån studiens teoretiska ram, med andra ord de tre dimen-

sionerna miljö, lärtillfälle och interaktion från CsCOT (Det kommunikationsstödjande 

klassrummet: Observationsverktyg). Först besvaras forskningsfråga ett gällande 

lärarnas arbetssätt (avsnitt 4.1) och sedan besvaras forskningsfråga två som handlar 

om lärarnas resonemang (avsnitt 4.2). 

4.1 Lärarnas arbetssätt 

Resultatet från de systematiska observationerna används för att besvara studiens 

första fråga: Hur arbetar lärarna för att stödja muntlig kommunikation i klassrummet? 

4.1.1 Miljö 

Storleken på samtliga fyra klassrum var densamma men bänkarnas placering var 

olika. Robin och Chris hade i sina klassrum placerat bänkarna i grupper med fyra till 

fem elever i varje grupp. Alex elever satt i rader och i Kims klassrum var bänkarna 

placerade som en hästsko med fem elever i mitten. Samtliga klassrum var avskalade 

framåt utan objekt som exempelvis elevarbeten och affischer på väggarna. Gällande 

objekt bakåt i klassrummen och i fönsterna var det olika. Robins klassrum saknade 
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objekt i hela klassrummet. Det fanns inga elevarbeten, affischer eller blommor. Alex 

klassrum var det som innehöll mest objekt av olika slag. Chris klassrum hade ett par 

bilder och målningar längst bak på en stor whiteboard. Kim hade blommor i fönsterna 

och en del lärmaterial på väggarna bakåt. 

Bänkarnas placering passade väl till de observerade lektionerna eftersom 

det var olika lärtillfällen i de olika klasserna. Eleverna som satt i grupp arbetade bland 

annat med grupparbete samt eleverna som satt i rader arbetade enskilt och i par. I 

klassrummet som var format som en hästsko genomfördes en genomgång i helklass 

vilket gjorde utformningen lämplig eftersom alla elever hade möjlighet att se tavlan 

fram i klassrummet utan att behöva flytta sig. Alex klassrum upplevdes som mest 

hemtrevligt med blommor i fönster och mer synligt lärmaterial. Robins klassrum var 

det rum som var mest avskalat och där var det svårt att se en tydlig lärandemiljö. Kims 

och Chris klassrum var ett mellanting av de andra två. De upplevdes som lugna men 

ändå med viss synlig lärandemiljö med bland annat affischer som kompletterande 

läromaterial. 

4.1.2 Lärtillfälle 

Kims lektion bestod av en muntlig genomgång i helklass med en presentation på 

smartboarden som stöd. Kim ställde frågor till eleverna som räckte upp handen och 

svarade. De lektioner Chris och Robin genomförde bestod av liknande lektionsinne-

håll. De arbetade dels i grupp, dels i par och dels enskilt. Alex lektion bestod av par-

arbete samt enskilt arbete och även här var det främst kommunikation elever emellan.  

Samtliga observerade lektioner innehöll lärtillfälle där fokus och syfte till 

stor del låg på muntlig kommunikation. Genom att ställa frågor till eleverna och upp-

muntra dem att ställa egna frågor bjöd Kim in eleverna att delta i genomgången, vilket 

ledde till diskussioner mellan lärare och elever. Alex, Chris och Robins lektioner som 

bestod av grupparbete, pararbete och enskilt arbete resulterade i mer diskussioner 

mellan elever än vad som förekom under Kims lektion där kommunikationen främst 

var mellan lärare och elever. 

4.1.3 Interaktion 

Alla lärare använde sig av handuppräckning som turtagning. Alex, Robin och Chris 

gav även ordet till elever som inte räckte upp handen medan Kim enbart gav ordet till 
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elever som räckte upp handen. Dessutom använde sig Kim av helklassvar, hen ställde 

en fråga, räknade till tre och lät alla elever svara tillsammans på en gång. Alla lärare 

använde kroppsspråk som komplement eller ersättning till den muntliga kommuni-

kationen under observationerna. Kims kroppsspråk var extra tydligt när hen använde 

kraftiga armrörelser när hen ropade ”yes!” när eleverna svarade rätt på en fråga. 

Observationerna av Robins, Alex och Chris lektion visade att de med handrörelser 

tecknar att elever ska räcka upp handen när de vill ha ordet. Robin och Chris använde 

sig även av en stoppande handrörelse när elever talade rakt ut. Robin höll upp en 

öppen hand mot eleverna när de ska ställa frågor och nickar när frågan fått svar. När 

en elev räcker upp handen och ställer en fråga säger Robin: ”Tack för att du räcker 

upp handen” och ”Tack för att du frågar”. Samtliga lärare ställde ledande frågor till 

eleverna.  

Observationerna visade att samtliga lärare arbetade med olika typer av 

interaktion. Genom att arbeta med turtagning via handuppräckning stimulerades ele-

vernas intresse att kommunicera. När lärarna använde sitt kroppsspråk fick eleverna 

tydlig respons på sina frågor och svar. Att använda sitt kroppsspråk som ett sätt att 

visa vad som önskas av eleverna var effektivt eftersom eleverna direkt gjorde som 

lärarna önskade. Genom att teckna mot eleverna med en öppen hand bjöd Robin in 

eleverna att ställa frågor och genom att nicka bekräftade hen deras svar. Genom att 

ställa ledande och individanpassade frågor uppmuntrade lärarna eleverna att svara på 

frågor eller att utveckla svaren. Det resulterade i att alla elever till slut kunde svara på 

frågorna, även de som i första skeendet inte kunde svaret. När Robin tackar elever för 

frågor och handuppräckning, signalerar det till de övriga eleverna att det är ett önskat 

beteende.  

4.2 Lärarnas resonemang 

Resultaten från de semistrukturerade intervjuerna används för att redogöra för studi-

ens andra fråga: Hur resonerar lärarna om vilken inverkan miljö, lärtillfälle och inter-

aktion har för elevernas muntliga kommunikation? 
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4.2.1 Miljö 

När det rör dimensionen miljö finns det olika resonemang hos lärarna. Robin anser 

inte att bänkarnas placering har någon inverkan på elevernas muntliga kommunika-

tion, vilket framgår tydligt av följande kommentar:  

Du kan placera klassrummet på vilket vis du vill, men det spelar ingen roll. Det 

första som måste hända är att eleverna känner sig trygga, att de känner en tillit 

till de vuxna och till varandra. 

Robin menar att grundinställningen och ett genuint intresse av att lära sig nya saker 

är mest betydande för inlärningen. Det viktigaste enligt Robin är att skapa ett lugn, ta 

det på allvar och visa att det finns någon att vända sig till. Robin och Kim anser att 

hästskon är den placering som är trevligast då alla elever ser varandra, men att det 

kan vara svårt att få plats med bänkarna på det sättet. Kim förklarade sina tankar 

bakom val av möblering: 

Där har jag medvetet placerat bänkarna som de är, sedan är det ju lite tråkigt att 

det är fem bänkar i mitten. Men det är 22 elever och då måste jag ha fem bänkar 

i mitten, jag får inte rum på ett annat sätt. Men jag har ändå försökt att hitta en 

möjlighet för att vi ska kunna tala med varandra och ha så få ryggar som möjligt 

att tala till.  

Kim berättar också att det alltid finns ett medvetet val till placeringen av bänkar och 

eleverna vilket Chris håller med om. Alex berättar att ibland får eleverna vara med 

och bestämma över planeringen och ibland är det helt upp till läraren. 

Vi har pratat tidigare om att de varit med i elevinflytande att välja hur lär jag 

mig bäst, hur skulle jag kunna sitta och då har vi gjort det. Och ibland har det 

varit att vi har tänkt med platserna och denna gången kände jag att det kommer 

en period då vi kommer jobba lite mer avstämningsaktigt innan jullovet och då 

är det lite lättare också att ha dem riktade framåt, möjlighet att ibland dela dem 

om det är behov. Och att jag känner att i slutet på terminen blir de trötta och då 

är det en del som påverkar varandra på ett mindre bra sätt när de sitter lite olika 

vända. Så just nu tänkte jag att vi testar det här och det var jag som tog beslutet 

denna gången. 

Alex förklarar att eleverna suttit länge i grupp men att fokus då hamnar på gemen-

skapen i den lilla gruppen och inte gemenskapen i hela klassen. Nu var bänkarna pla-

cerade i tre rader som var riktade fram mot tavlan för att underlätta det planerade 

arbetet. Alex menar att olika placeringar av bänkar förenklar vid olika sätt att arbeta, 
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som till exempel att sitta i rader framåt vid arbete med avstämning och att sitta i grup-

per underlättar för eleverna att hjälpa och stötta varandra med tips, idéer och material. 

Chris håller med Alex om fördelarna med att placera eleverna i grupp, att det leder 

till ett mer gemensamt lärande. Chris nämner också att det bör vara ganska avskalat 

på väggarna för att minska sinnesintrycken hos eleverna.  

Väldigt mycket inverkar på om man har för mycket detaljer tror jag, de vill alltid 

kommentera saker. Som till exempel här där vi har träden ute, om det skulle 

hoppa förbi en ekorre, då blir det ju bara… Så är det ljud, ljud och intryck över-

lag skapar ju prat också och det skapar frågor varför är det så, varför hänger den 

där.  

Chris anser att det inte krävs mycket för att eleverna ska tappa fokus och föredrar 

därför ett mer avskalat klassrum för att hjälpa eleverna behålla fokus på arbetet. Av 

lärarnas svar framkommer att trygghet är en viktig aspekt när det kommer till muntlig 

kommunikation i klassrummet. Annat av vikt är bänkarnas placering, att de är ända-

målsenliga, och hur eleverna placeras för att kunna stötta varandra. 

4.2.2  Lärtillfälle 

Samtliga fyra lärare var eniga om att elever behövde varierande sätt att arbeta vilket 

erbjuds vid olika lärtillfällen. Alex, Robin och Chris berättar att eleverna ofta får 

arbeta först enskilt och sedan i par. De menar att det är ett bra arbetssätt för elever att 

kommunicera muntligt med varandra. Alex anser också det är ett bra lärtillfälle att 

öva på att återberätta.  

De här har jobbat in det, de är vana vid att de pratar med varandra. Men också 

det här att man kan tänka först en liten stund själva. 

Eftersom Alex elever är vana vid att återberätta för varandra, hoppar de numera ofta 

över den enskilda delen av arbetet och går direkt på att återberätta för en klasskamrat. 

Robin anser också att det är viktigt att låta alla komma till tals genom att återberätta i 

par. 

När vi skriver en arbetsgång, att eleverna alltid börjar med att läsa den själva, 

man läser den för sin bänkkompis.  

Enligt Robin och Chris är det en bra metod för elever att få höra samma information 

från andra än läraren, vilket kan leda till ökad förståelse. Att återberätta i par kan ge 

elever idéer till svar de annars inte själva kommit på, menar Chris. Rondellen är en 
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digital lärarstyrd gruppövning Chris använder sig av emellanåt där elever sitter i grup-

per om tre till fem elever och de tilldelas ett nummer mellan ett till fem (beroende på 

antal elever i gruppen). Eleverna får alla gemensamt höra en fråga och tid ges till att 

tänka ut ett svar. Därefter aktiverar läraren snurran i rondellen som slumpvis pekar på 

en siffra och eleverna med denna siffra får berätta sitt svar på frågan för de andra i 

gruppen. 

Lite slumpen som avgör med tanke att då kan det bli vem som helst men alla 

tänker ju till på när jag ställer frågan innan. Nu ska ni svara på den här frågan 

hur känner du dig när du är ledsen? Och sen så blev det nummer två fast då har 

alla tänkt till innan och så blir det olika liksom.   

Chris anser att det här är en bra muntlig övning som ger alla elever chansen att tänka 

efter i lugn och ro så de känner att de har ett svar på frågan. När Kim bedriver hel-

klassundervisning använder hen sig gärna av helklassvar, det vill säga att alla elever 

svarar samtidigt. Kim anser det är en lämplig metod eftersom alla elever svarar sam-

tidigt och då hör hen om någon svarar fel och kan uppmärksamma den eleven extra 

för att kontrollera kunskaperna.  

Intervjuerna visar att lärarna resonerar på liknande sätt gällande vikten av 

att återberätta för en klasskamrat då det kan leda till ökad förståelse. Diskussioner 

mellan elever kan öka möjligheterna att alla elever kan komma på ett svar då de får 

lyssna på varandras kommentarer i frågan.  

4.2.3 Interaktion 

Samtliga lärare var överens att en användbar strategi för att uppmuntra eleverna att 

delta i muntlig kommunikation är att locka dem på olika sätt. Ett sätt att locka som 

Alex, Chris och Robin nämner är att ställa ledande och individanpassade frågor för 

att ge eleverna möjlighet att utveckla sina svar. Alex nämner också att ledande frågor 

kan användas till hjälp för eleverna att komma fram till svaret på en fråga utan att ge 

dem ett direkt svar. En fråga som fick motsatta svar rörde turtagning. Tre av lärarna 

gav ordet även till elever som inte räckte upp handen. Kim däremot, gav aldrig ordet 

till elever som inte räcker upp handen. 

Kim: Vissa lärare väljer ju att aldrig låta dem räcka upp handen utan istället bara 

plocka och tänka att alla kan allting och ska svara hela tiden, men det skapar ju 

också en osäkerhet hos den som känner sig lite osäker. 
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Intervjuare: Så du brukar inte välja de som inte räcker upp handen då? 

Kim: Nej. Det är ytterst ytterst ytterst ytterst sällan jag gör det utan. Gör jag det 

kan jag i så fall gått förbi innan och tjuvviskat till personen i fråga för att de ska 

få känna och vissa vill ju få den möjligheten och för andra så, nej. 

Kim menar att det kan skapa en osäkerhet om eleven inte kan svaret och det vill Kim 

inte utsätta eleverna för. Chris anser däremot att det är en bra metod för att se om 

eleverna är fokuserade men också för att uppmuntra dem att våga försöka. Alex var 

ensam att kontinuerligt använda slumpen för turtagning och fördelning av ordet. 

Jag brukar ofta använda namnlappar. Ofta brukar jag försöka, sen beror det lite 

på hur situationen är, men är det överlag över en dag så brukar jag köra varannan. 

När Alex pratar om att köra varannan menar hen varannan tjej och varannan kille så 

talutrymmet får jämn fördelning könen emellan. När det kommer till att använda 

någon form av slumpmetod för att se till att alla elever får komma till tals, säger 

Robin: 

Det här med att dra pinnar… Men det är ju jag som är klasslärare. Det kan vara 

jättebra att se till att idag har alla fått säga nånting, men jag tycker att det är min 

förbannade skyldighet som klasslärare att se till att man får det. 

Robin är noga med att berätta att hen ser till att alla elever får komma till tals, inte 

under varje enskild lektion men under dagen som helhet. Att ge elever som inte räcker 

upp handen en fråga gör Robin om hen tror att eleven klarar det. En metod Kim 

använder sig av vid tillfällen det finns elever som inte vill prata av rädslan att svara 

fel, är att gå fram till eleven och viska svaret för att eleven sedan ska kunna svara det 

högt så de andra hör. Robin och Chris berättar att de använder gester och kroppsspråk 

för att signalera till elever som pratar rätt ut att de ska räcka upp handen och vänta på 

sin tur. Som till exempel att sträcka upp handen för att visa att de ska räcka upp han-

den, eller sätta upp handen som ett stopp som visar att de inte ska prata rätt ut. 

Hur lärare interagerar med sina elever är en av dimensionerna i CsCOT (Det 

kommunikationsstödjande klassrummet: Observationsverktyg) och här framkom lik-

nande resonemang i många fall, men det framkom även olikheter i lärarnas tankar. 

Främst rörde sig olikheterna om huruvida frågan ska ställas till elever som inte räcker 

upp handen eller inte. Vid intervjuerna framkom att mycket av interaktionen är lära-
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rens ansvarsområde, som till exempel att uppmuntra och se till att turordningen efter-

följs. Detta gör att läraren roll är stor i klassrummet att leda sin klass till muntlig 

kommunikation. 

4.3 Sammanfattning 

För att stödja muntlig kommunikation i klassrummet arbetar lärarna främst med vari-

erande arbetsuppgifter som innehåller mycket muntlig kommunikation. De uppmunt-

rar eleverna till att tala genom att ställa ledande och individanpassade frågor. De anser 

att varierande lärtillfällen där kommunikationen står i fokus är viktigt för att eleverna 

ska kunna utveckla sin muntliga kommunikativa förmåga. Klassrummet bör vara fritt 

från objekt på väggarna framåt i klassrummet som kan störa koncentrationen men 

bakåt i klassrummet ansåg tre av lärarna att det gick bra att ha exempelvis lärande-

material på väggarna. Lärarna ansåg att miljön i klassrummet inverkade på elevers 

förmåga att tala i klassen, men det var tryggheten som var viktigast.   

5 Diskussion och slutsats 

Syftet med den här studien var att ta reda på hur lärare arbetar och resonerar för att få 

alla elever att delta i muntlig kommunikation i klassrummet. För att göra det utgick 

vi från dimensionerna miljö (1.1), lärtillfälle (1.2) och interaktion (1.3).  

5.1 Miljö 

Resultatet av studien visade att bänkarnas placering i rummet hade inverkan för vilken 

form av lärtillfälle och kommunikation som bedrevs i klassrummet. Vid samtliga 

möbleringar återfanns kommunikation mellan lärare och elever men när det gällde 

kommunikationen elever emellan såg det olika ut. Bänkar placerade i grupp resulte-

rade i mycket kommunikation mellan elevpar eller inom gruppen. Bänkar i rader 

resulterade i kommunikationen mellan elevpar. Hur bänkarna placeras bestäms i vissa 

fall efter hur det kommande arbetet är planerat och det finns alltid en tanke med vilka 

elever som blir placerade tillsammans. Ibland får eleverna inflytande och kan påverka 

hur de ska sitta och ibland avgör läraren själv vad som är lämpligast. Bänkar som är 

placerade i grupp ger en samhörighet i gruppen men tyvärr försvinner fokus på hela 
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klassens gemenskap. Jedeskogs (2007:118–119) och Dockrells m.fl. (2015:277) 

studie visar att miljön har inverkan på elevernas möjlighet att kommunicera muntligt 

och det överensstämmer med vår studies resultat. Resultatet visar däremot inte på den 

flexibilitet Roskos och Neuman (2011:110–111) anser är viktig då klassrummen inte 

lätt går att möblera om för olika arbetssätt. 

Av möbleringens inverkan på undervisningen drar vi slutsatsen att flexibi-

litet är att eftersträva. Att möblera om när behovet ändras är inte praktiskt genomför-

bart. Däremot är eleverna flyttbara och kan byta platser vid grupparbete. Det är viktigt 

att inte låsa sig vid att enbart bedriva undervisning i de former möbleringen är bäst 

anpassad till eftersom variationen av lärtillfällen går förlorad. Möjligheten för ele-

verna att få vara med att bestämma placeringar anser vi är ett bra sätt att ge dem 

inflytande över sin utbildning. När de suttit en tid på sina nya platser är en utvärdering 

lämplig att genomföra. Det ger eleverna möjlighet till kritiskt tänkande eftersom de 

då kan utvärdera om det fungerade bra att sitta på de platser de själva bestämde. Det 

kan säkert finnas en ökad risk att gemenskapen i hela klassen minskar, men det menar 

vi kan motverkas genom gruppstärkande övningar i helklass. 

Av studien framkom att mängden objekt på väggarna varierade i de olika 

klassrummen, vilket tyder på att lärarna har varierande åsikter i frågan. De var 

däremot eniga angående att inget som stör ska finnas på väggarna framåt mot tavlan. 

Det helt avskalade klassrummet bjöd ingen känsla för rummets syfte och upplevdes 

sterilt samtidigt som det inte fanns något som stal fokus från undervisningen. Rummet 

med mest objekt framstod som det mest hemtrevliga, men hade å andra sidan mycket 

som stal fokus från undervisningen. Frågan är dock om inte objekten mer speglade 

läraren än eleverna. Även vad gäller objekt på väggarna stämmer våra resultat med 

tidigare forskning. Varken lärarna i den här studien eller tidigare forskningsresultat 

var eniga i frågan. Jedeskogs (2007:115) resultat visar att det finns behov för yngre 

barn att vara omgivna av elevarbeten och lärandematerial för att känna att det är en 

lärandemiljö de befinner sig i. Samtidigt visar Fisher, Godwin, och Seltmans 

(2014:1362–1370) resultat att klassrum med mycket objekt på väggarna inverkar 

negativt på elevers koncentrationsförmåga. 

Vi kan se både fördelar och nackdelar med synliga objekt på väggarna i 

klassrummen. En väl avvägd mängd objekt som speglar undervisningen ser vi som en 

rimlig slutsats av studiens resultat. En idé är att en del av materialet lätt går att ta ner 
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och nytt går att sätta upp. Det möjliggör att byta material efter olika ämne, eller efter 

olika teman klassen arbetar med.  

5.2 Lärtillfälle 

Studien visar att det finns ett samband mellan arbetssätt och placering av bänkar. 

Grupparbete var mest förekommande när elever var placerade i grupp, medan parar-

bete och enskilt arbete förekom i högre utsträckning där elever var placerade i rader. 

Lärarna anser det är viktigt med varierande arbetssätt och kommunikationsmodeller. 

Genom att i grupp diskutera en fråga innan läraren vill höra ett svar ger de elever som 

inte själva kan svaret möjlighet att svara då eleven kan ta till sig andra elevers svar. 

Återberätta text eller händelse för en klasskamrat visade sig vara något som användes 

ofta och som ansågs vara av vikt för elevers muntliga kommunikativa utveckling. 

Våra resultat ligger i linje med tidigare forskning som menar att det finns ett samband 

mellan bänkarnas placering och arbetsformer (Jedeskog, 2007:118–119) och Vuoren-

pääs (2016:215) som säger att elever behöver öva på olika samtalsformer för att 

utveckla sitt språk. Studiens resultat stämmer väl överens med tidigare forskning av 

Palmér (2008:22–23) och Waldmann och Sullivan (2017:164) som visar att det finns 

olika arbetssätt och varierande samtalsformer i ett klassrum.  

För att bidra till elevernas utveckling av sin muntliga kommunikativa för-

måga drar vi slutsatsen att varierande arbetsformer och varierande samtalsformer be-

hövs. Arbetsformer bör varieras under varje arbetspass då olika elever lär sig bäst vid 

olika arbetssätt, t.ex. grupparbete eller enskilt arbete. Även om bänkarnas placering 

lämpar sig bäst för ett arbetssätt är det viktigt att inte utesluta andra arbetssätt. Samtal 

i par eller grupp kan ge alla elever möjlighet att komma fram till ett svar innan de 

räcker upp handen för att ge lärarens fråga ett svar. Det ger eleverna fler möjligheter 

att lära sig nya saker. De som inte ännu förstått får höra olika svar av sina kamrater 

och får på så sätt ökad förståelse. De som har förstått kan också de få fördjupad för-

ståelse genom att förklara för sina kamrater. Återberätta ger upprepade tillfällen att 

höra samma information, vilket många elever behöver för att tillgodogöra sig inform-

ationen.  
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5.3 Interaktion 

Läraren har en central roll i undervisningen och i klassrummet, vilket tydligt framkom 

av studiens resultat. Fördelning av ordet genom turtagning var en av uppgifterna och 

för att underlätta för eleverna ställdes ledande och individanpassade frågor. När det 

gäller turtagning fann vi att det antingen var läraren eller slumpen som avgjorde vem 

som fick ordet. Frågan ställdes oftast inte till elever som inte räckte upp handen då 

det kan skapa oro hos eleverna. I de fall där slumpen användes någorlunda regelbun-

det var det namnlappar som utgjorde slumpmetoden. Slumpmetoden stötte dock på 

motstånd då en åsikt som framfördes var att det låg på lärarens ansvar att se till att 

alla elever fick komma till tals utan några hjälpmedel. Kroppsspråk som kommuni-

kationsmedel var något lärarna ansåg vara ett bra hjälpmedel. Genom en handrörelse 

fick de eleverna att förstå vad som önskades av dem. Tidigare studier (Liljestrand, 

2002:91) säger att turtagning är nödvändigt för att interaktionerna i klassrummet ska 

fortlöpa och det stämmer väl överens med studiens resultat. När det gäller att upp-

muntra elever till djupare svar stämmer våra resultat väl överens med Larsons 

(1997:119–120) åsikt att läraren har en roll att styra eleverna mot en ökad förståelse 

genom ett mer utvecklat svar. Angående kroppsspråkets funktion i undervisningen 

stämmer våra resultat med Yang (2017:1335) som menar att kroppsspråket är ett bra 

komplement till den muntliga kommunikationen i undervisningen.  

Vi håller med att lärarens roll är stor i klassrummet. Det är lärarens roll att 

leda klassen i rätt riktning så alla får komma till tals och se till att diskussionerna 

håller sig till ämnet. Läraren måste också uppmuntra eleverna att vilja utvecklas. Väl-

jer jag som lärare att ge ordet till elever som inte räcker upp handen är det viktigt att 

förbereda eleverna och arbeta in en metod som gör att eleverna inte blir oroliga. 

Slumpmetoden kan vara en metod att fördela ordet jämt mellan eleverna. Det är inte 

alla lärare som kan säga att de säkert vet att de ser till att alla elever får ordet varje 

dag. Kroppsspråket är en kommunikationsform som underlättar både för den som för-

medlar budskapet och för mottagaren av budskapet då det kan vara lättare att läsa ett 

kroppsspråk än kommunikation i muntlig form. Genom att låta en enkel gest visa att 

elever ska stänga sitt bänklock eller räcka upp handen minskar även upprepningar. 
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5.4 Fortsatt forskning 

I den här studien framkom att det fanns olika åsikter hos lärarna om att be en elev 

som inte räcker upp handen att besvara en fråga. Detta tycker vi skulle vara intressant 

att få veta elevernas åsikter om genom fortsatt forskning. Tycker eleverna det är obe-

hagligt? Skapar det oro hos eleverna? Eller tycker de att det går bra? Bidrar det till att 

de alltid tänker ut ett svar eftersom de aldrig vet om de får ordet eller inte? Det här är 

frågor som vore intressanta att få svar på då de kan ligga till grund för hur vi som 

lärare kan ta hänsyn till vad majoriteten av eleverna tycker. Ett förslag på arbetsgång 

är att först genomföra intervjuer med ett antal elever för att få höra olika alternativa 

svar. Baserat på det resultatet kan en enkät sammanställas som delas ut till elever i 

årskurs tre på våra två VI-skolor.  
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