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ABSTRAKT 
 
Syftet med undersökningen är att undersöka hur lärare i engelska kommunicerar med 
sina elever i undervisningen för att skapa en atmosfär av aktivitet och lärande.  
För att undersöka ovanstående syfte har vi använt oss av observationer i kombination 
med ljudinspelningar för att ge en klar bild av kommunikationen i klassrummet. 
Totalt sex lärare i högstadiet och gymnasiet deltog i undersökningen och samtliga 
lärare observerades vid två tillfällen.  
I våra resultat framkommer det att lärarna i undersökningen använder sig främst av 
förfrågan som verbala yttringar i sin undervisning, tätt följt av befallningar. Lärarna 
använder sig av ett kroppsspråk som är starkt. 
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1 INTRODUKTION 
 
De flesta av oss kommer ihåg vår egen skolgång och de olika lärare vi har stött på. 
Vi har alla minnen av hur de olika lärarna och skolan behandlade oss, både bra och 
dåliga lärare blir ihågkomna. Lärare har mycket inflytande på eleverna och använder 
lärarna inflytandet på rätt sätt kan eleverna gynnas både socialt och kunskapsmässigt. 
Hur läraren lyckas påverka elevernas utveckling tror vi beror till stor del på hur 
kommunikationen mellan lärare och elever ser ut. 
 
I läroplanen för de obligatoriska skolformerna står det bland annat att läraren bör 
medverka i elevernas utvecklande av ett rikt och nyanserat språk. Även att lära 
eleverna att kommunicera på ett främmande språk ingår i lärarens strävansmål. Mer 
än så beskrivs inte de språkliga kunskaper en lärare bör besitta. Då man tittar i den 
nationella kursplanen för ämnet engelska i grundskolan finns det däremot mycket 
angående språkutveckling. I strävansmålen står det att läraren bör använda ett 
varierat språk vilket gynnar olika elevers sätt att lära. Målen eleverna ska ha uppnått 
i det nionde skolåret förutsätter att eleverna besitter ett varierat och avancerat språk.  
 
Vi är av åsikten att lärare bör anpassa den kommunikation de använder för att göra 
sig förstådda av eleverna samt för att motivera dem till inlärning. Med 
kommunikation menar vi både verbal och icke-verbal kommunikation. Exempel på 
icke verbal kommunikation är användandet av gester eller ansiktsuttryck för att 
förstärka eller förtydliga sina uttalanden. Den verbala kommunikationen kan varieras 
med hjälp av intonation och röstläge, eller genom strategiskt vald ordföljd. Vill man 
gå direkt på sak eller vill man att de tilltalade ska förstå den underliggande meningen 
i ett uttalande? För att kunna motivera sina elever är vi av den åsikten att man måste 
lära känna sina elever. Om läraren gör det tror vi denne enklare kan anpassa 
undervisningen efter elevernas behov och önskningar. Vi tror också att eleverna har 
lättare att lära sig av en lärare de känner och har bra kontakt med. Hur läraren 
kommunicerar med sina elever tror vi har stor inverkan på hur relationen lärare-elev 
påverkas. 
 
Syftet med rapporten är undersöka hur lärare i engelska kommunicerar med sina 
elever för att skapa en atmosfär av lärande och aktivitet. Vi anser att det är viktigt att 
vara medveten om hur man kommunicerar med sina elever och vilka signaler vi 
sänder ut för att skapa den kontakt med eleverna som krävs för att åstadkomma den 
atmosfären. Hur används kroppsspråket av lärarna? Vad leder kroppsspråket till? Hur 
talar lärarna till sina elever? Enligt oss är det intressanta frågor som förhoppningsvis 
leder till viss förståelse för lärarnas kommunikation. 
 
Inför undersökningen är vi av uppfattningen att lärare anpassar sitt språk för att göra 
sig förstådda av majoriteten av eleverna. Det innebär att läraren kommunicerar på 
olika sätt beroende på gruppen framför honom eller henne. Hur läraren kombinerar 
kroppsspråk och verbal kommunikation för att fånga elevernas intresse anser vi vara 
mycket viktigt för elevernas kunskapsintag. 
 
Vår förhoppning är att läsningen leder till eftertanke om den pedagogiska rollen och 
hur vi lärare bemöter våra elever i en klassrumssituation. 
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2 BAKGRUND 
 
I följande kapitel kommer tankar och fakta kring lärarens roll i mötet med eleven och 
elevens lärande att presenteras. Läsaren får insyn i hur de nationella läroplanerna ser 
på undervisningen i klassrummet. Hur läraren bemöter eleverna samt hur denne 
kommunicerar med dem för att få dem engagerade i arbetet. Vidare kommer 
förhållandet lärare-elev att beskrivas samt motivationens betydelse för inlärning. 
Läsaren får också insyn i de tre delar av lektionen vi anser vara viktiga. Slutligen 
presenteras de klassificeringar vilka använts för att analysera lärarnas 
kommunikation. Kapitlet är upplagt så att de tankar och teorier som presenteras i 
början behandlar de faktorer som lägger grunden för kommunikation och inlärning i 
klassrummet. De senare delarna av bakgrunden fokuserar på undersökningens syfte. 
Anledningen till upplägget är att hjälpa läsaren förstå ämnet. 

2.1 Styrdokumentens syn på undervisningen 
 
I Lpo94 står det att skolan och undervisningen hela tiden ska sträva efter att 
undervisningen främjar varje individs välbefinnande och utveckling. Det står också 
att undervisningen ska anpassas efter varje individs behov och förutsättningar för att 
de på bästa sätt ska ta till sig de kunskaper de behöver. Undervisningen måste också 
bedrivas i demokratiska former där varje individ ska känna att de kan påverka sin 
undervisningssituation. Alla som arbetar i skolan måste vara med och bidra till en 
miljö som uppfyller de ovanstående och bidrar till ett demokratiskt förhållningssätt. 
I strävansmålen står det att elevens ska utveckla en nyfikenhet och lust att lära som 
senare möjliggör för eleven att skapa sitt eget sätt att lära. Det förutsätter att 
undervisningen är allsidig och saklig. Läraren och eleverna ska tillsammans sätta 
regler och arbetsformer för att kunna uppnå ovan nämnda mål. 
 
I Lpf94 är utformad på liknande grunder med skillnaden att det är mer centrerat runt 
elevens självständighet. Det är dock upp till läraren att ge extra hjälp och stöd till de 
elever som av olika anledningar har svårt att nå upp till de mål som undervisningen 
eftersträvar. Det omöjliggör en exakt rättvisa och alla elever har tyvärr inte samma 
möjlighet till inlärning. Ett viktigt mål för den frivilliga skolformen är att eleverna 
ges möjlighet och tillfälle att utveckla sin förmåga att lösa olik sorters problem och 
frågeställningar, detta för att de ska vara väl föreberedda på en framtid med ständiga 
förändringar och nymodigheter. 
 
I den nationella kursplanen för engelska i grundskolan (Skolverket, 2000) står det att 
skolan ska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att planera, genomföra och 
utvärdera uppgifter, på egen hand och tillsammans med andra. Det står också att 
eleven ska utveckla sin förmåga att reflektera över, och ta ansvar för sin egen 
språkliga inlärning samt att lära sig att använda arbetssätt som främjar den egna 
inlärningen. 
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2.2 Elevens lärande 
 
”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets 
glädje och få erfara den tillfredställelse som det ger att göra 
framsteg och övervinna svårigheter.” 

    (Boström & Wallenberg, 2003, s16) 
 
Skolan har i uppgift att förmedla förhållningssätt, kunskaper och färdigheter till 
eleverna. Det förutsätts att eleverna ska lära sig läsa, skriva och räkna i skolan 
(Imsen, 2006). Den nationella kursplanen för engelska påpekar att eleverna ska få 
undervisning som utvecklar deras förmåga att på ett framgångsrikt sätt kommunicera 
på engelska både i tal och skrift. Piaget hävdade i relation till detta att eleven troligen 
lär sig bäst under aktivt arbete med material vars svårighetsgrad är noga anpassad 
efter elevens egen nivå.  
 
Imsen (2006) skriver om tre strategier som kan leda till inlärning. De är 
repetitionsstrategier, elaboreringsstrategier och organiseringsstrategier. 
Repetitionsstrategierna kan jämföras vid övning från kapitlet om mäster-lärling 
förhållandet (kaptitel 2.5), alltså att repetera en kunskap tills den sitter, exempelvis 
glosor. Elaboreringsstrategier innebär att eleven bearbetar stoffet som ska läras in 
genom att relatera det till något som eleven redan vet. Organiseringsstrategier 
innebär att eleven försöker skapa sig en helhetsbild av materialet som ska läras in. 
Det kan exempelvis ske genom att skumläsa en text för att få en överblick över 
innehållet för att sedan dyka djupare ner i de delar som eleven anser vara viktigast. 
 
Ytterligare en teori om inlärning är den Vygotskij framlade som han kallade den 
proximala utvecklingszonen. Den innebär att en elev, under handledning av en lärare 
eller en elev med högre kunskaper, kan klara av mer avancerade uppgifter som han 
eller hon inte kan på egen hand. Över tid kommer eleven att utveckla sitt kunnande 
för att sedan att klara av de uppgifterna utan handledning (Imsen, 2006) 
 
Inlärning under eget ansvar är något som är på modet i lärarrum och läroplaner nu 
för tiden. Det innebär att eleverna ska ta ansvar för sin egen inlärning och vara högst 
delaktiga i undervisningen. Bakom den målsättningen ligger hänsyn till både trivsel 
och effektivitet, alltså ge eleverna en möjlighet att själva sålla ut den kunskap som, 
utifrån av läraren givna parametrar, är viktig (Imsen, 2006). 
 

2.3 Motivation till inlärning 
 
Ofta används ordet motivation i negativa eller oönskade sammanhang, exempelvis 
när eleverna i en skolklass är oroliga, okoncentrerade eller sysselsatta med annat än 
det som står på programmet. Då talas det ofta om brist på motivation (Imsen, 2006). 
 
Enligt Gärdenfors (2010) finns det två sorter av motivation; inre och yttre. Den yttre 
motivationen kommer från skolans betygssystem, föräldrars löften om belöning. Den 
inre motivationen kommer från intressen och drivkrafter som eleven själv har. Drivs 
eleven av inre motivation gör denne något för att själva aktiviteten ger 
tillfredställelse. Eleven är intresserad av vad den gör och blir då nyfiken, ivrig och 
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koncentrerad. När motivationen styrs av yttre faktorer genomförs en aktivitet för att 
den leder till ett annat värdefullt mål, vilket kanske inte är kopplat till själva 
aktiviteten. Inre motivation uppnås genom människans naturliga nyfikenhet, 
kompetens, känslan av att lyckas samt ömsesidighet, med andra ord genom den 
sociala kontexten av att uppnå något tillsammans med andra. 
 
Ett samband mellan begreppen inre- och yttre motivation är att den inre motivationen 
hos eleven ökar när denne förstår det den lär sig. Upplevelser av att förstå leder lätt 
till ett fortsatt lärande. Det omvända är minst lika viktigt; det är frustrerande och 
nedslående för eleven om den inte förstår. Många elever har tappat sin inre 
motivation för att de inte förstår och då går det inte heller att med hjälp av yttre 
faktorer som exempelvis betyg att få dessa elever motiverade igen. Därmed bör 
undervisningen vara centrerad runt elevens förståelse (Gärdenfors, 2010). Imsen 
(2006) tillägger att skillnaden mellan inre- och yttre motivation är av stor betydelse i 
praktisk pedagogik. Idealet är att eleven arbetar och lär sig på grund av inre 
motivation, men betygssystemet och hoppet om att få ett gott sådant lätt leder till att 
den yttre motivationen blir lidande. 
 
 

”Engagerade och motiverade elever och elever med gott 
självförtroende lär sig betydligt snabbare och bättre.” 
    (Gärdenfors, 2010, s68) 
 

Om en elev får för mycket negativ feedback får han eller hon en minskad känsla av 
att kunna kontrollera sitt lärande och därmed minskar motivationen att lära. 
Gärdenfors (2010) hävdar att om en person är glad är denne mer kreativ. Positiv 
stimulans från lärare till elev leder till positiva känslor som i sin tur påverkar 
inlärningsprocessen positivt. En trygg, varm och bekräftande lärar-elev situation 
leder till social kompetens som i sin tur leder till hög kamratstatus och ökad 
skoltrivsel. En elev som trivs i skolan får starkare självkänsla och mer framgång i det 
dagliga skolarbetet.  (Henriksson, 2010-10-11)  
 
Motivation är starkt förknippat med uppmärksamhet. Ju mer motiverad man är desto 
mer uppmärksam är man på en uppgift. Läraren kan styra elevernas uppmärksamhet 
genom att välja material de är intresserade av. Yngre barn har svårt att filtrera bort 
störande element i omgivningen vilket naturligtvis påverkar deras inlärning. Lugna 
miljöer underlättar för att elever ska kunna fokusera på uppgiften (Gärdenfors, 
2010). 
 
I motivationssyfte har lärare olika tillvägagångssätt för att relatera undervisningens 
innehåll till eleverna (Waters, 2009; Savignon, 2006). Ett sätt att göra det är att 
använda sig av ALLT (Applied Linguistics for Language Teaching) som innebär att 
göra innehållet intressant och relevant för eleverna, vilket bidrar till högre 
elevmotivation. Det är upp till läraren att avgöra det mest passande 
tillvägagångssättet för eleverna. Läraren bör förse sina elever med en repertoar av 
noga utvald vokabulär, grammatik och kommunikationsstrategier och ALLT är 
viktigt för utvecklingen av både elever och lärare. Det finns svårbrutna traditioner i 
språkutlärningen och Applied Linguistics måste implementeras bättre i 
språkutlärningens vardag genom att arbetas in successivt (Waters, 2009). Ett annat 
sätt att fånga elevernas intresse är att använda sig av Real World Issues, vilket 
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innebär att händelser i den riktiga världen (nyheter, aktuella händelser osv.) ska 
användas i yrkesutövandet (Savignon, 2006).  
 

2.4 Mötet med elevgruppen 
 
Tidigare nämndes att det är bestämt att skolan ska anpassas efter varje enskild elevs 
behov och förutsättningar. En välplanerad lektion är ett måste för att detta ska ske, 
samt även för framgångsrik inlärning. Det är viktigt att läraren kommer väl förberedd 
till mötet med elevgruppen (Raustorp, 2004). Även Imsen (2006) menar att läraren 
måste kunna identifiera varje enskild elevs behov och finna arbetsformer och 
innehåll som passar, vilket endast kan göras om läraren kommer väl förberedd till 
lektionerna. Vidare är kontakten mellan lärare och elev är oerhört viktig för 
lektionens framgång. För att detta ska vara möjligt måste läraren ha kännedom om 
elevens värld vilket innebär att läraren måste kunna se lärandet från elevernas 
perspektiv. För att uppnå detta är det ett måste att läraren vågar vara en person som 
eleverna kan anförtro sig åt. Lärarens relationskompetens är helt avgörande för 
elevernas studier. En lärare med förmågan att lyssna, förstå och beröra behövs för 
elevernas utveckling (Olsson, 2006). 
 

2.5 Mäster-lärling förhållandet 
 
I århundraden har unga människor fått sina färdigheter, kunskaper och värderingar 
genom att gå i lära hos en mästare. Oftast gällde det att lära sig ett yrke som 
skomakare eller snickare.  Under 1900- talet började dock mästarläran ersättas med 
formell undervisning grundad i teoretisk och praktisk lära (Nielsen & Kvale, 2000).  
 
Det finns olika läroprocesser i mästarlära. Lärandet är inlagrat i ett givet socialt 
sammanhang och det är förutsatt att den lärande deltar i detta givna sammanhang. De 
olika lärandeformer mästarlära består av ingår alla i lärande genom handling. Dessa 
är observation, imitation och identifikation. Tillkommer gör lärande genom övning, 
vägledning och uppsikt (Nielsen & Kvale, 2000).   
 
I klassrummet har idag mäster-lärling förhållandet formen av att eleverna 
uppmuntras att reflektera över problem medan lärarens roll består av att gradvis dra 
tillbaka sitt stöd och på så sätt lämna över problemlösningen till eleverna. Det finns, 
som tidigare nämnts, två ytterligare sätt en lärare kan få sina elever att arbeta och lära 
in, de är övning, och imitation. Det första sättet att arbeta (reflektera över ett 
problem) kallas utövning. Man kan dock inte enbart lära sig genom utövning, det 
som utövas måste också övas för att det som ska läras in ska ta fog. Imitation innebär 
att eleverna härmar någon som kan det som ska utövas, alltså läraren. Denna form är 
vanlig främst inom praktiska ämnen som exempelvis idrott och hälsa eller slöjd. 
Imitation förekommer också vid språklig inlärning; läraren säger ett ord och klassen 
repeterar sedan ordet (Nielsen & Kvale, 2000).  
 
Nielsen och Kvale (2000) beskriver en variant av mästar-läran de kallar 
”ställningsbyggande”. Den beskriver mästarens selektiva ingripande och ger den 
lärande utvidgande verktyg för dennes förmågor att lösa olika uppgifter. Därmed får 
den lärande ofta hjälp i början av inlärningen och ju längre arbetet fortskrider desto 
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mer eget ansvar läggs på den lärande. Med hjälp av denna metod återfinns 
möjligheten att långsamt överbrygga klyftan mellan uppgiftens krav och den lärandes 
tidigare kunskaper.  
 
Läraren måste se till vem det är skolan är till för och sedan anpassa undervisningen 
till dem: alltså eleverna (Boström & Wallenberg, 2003). För att göra det måste vi 
kunna sätta oss in i deras situation, vilket kräver en mycket god kontakt/relation till 
eleverna (Kernell, 2002). 
 

”All undervisning bygger på kommunikation (i olika former) och 
all kvalitativ kommunikation kräver en fungerande relation. Att 
undervisa vilar därmed mycket ofta på personliga och subjektiva 
möten.” 
    Kernell (2002, s96) 
 

Läraren måste vara duktig på att kommunicera och skapa kontakter och förhållanden 
till sina elever för att eleverna ska kunna få ut så mycket kunskap som möjligt från 
ämnet. En negativ aspekt av att lära känna sina elever för bra är att vi då förväntar 
oss bestämda reaktioner från eleverna. Vi förväntar oss att den ”stökiga” eleven ska 
komma för sent och den ”duktiga” eleven ska komma ihåg läxan. Att vi ser eleverna 
på det sättet kan grumla vår syn när en positiv utveckling hos en elev har skett. De 
stökige kommer inte för sent lika ofta men vi ser fortfarande bara de sena 
ankomsterna hos eleven och inte den positiva utvecklingen. Att vi bara ser det 
negativa kan i sin tur leda till att eleven också ser sig på det viset och faller in i en 
roll som inte gynnar inlärningen (Kernell, 2002). 
 
Av vissa betecknas mästarlära som mekaniskt och reproduktivt. Alltså att kunskapen 
reproduceras och blir inte förnyad. Det är emellertid sällsynt att en lärling bara 
reproducerar den kunskap som mästaren ger. Lärlingarna går efter att undervisningen 
är fullbordad och skaffar sig intryck från andra källor och vidgar sina kunskaper på 
annat håll. Det medför att varje lärling till slut skaffar sig sin egen stil (Nielsen & 
Kvale, 2000). 
 
Mästarlära kan också uppfattas som en okritisk lärandeform vilket kan bero på 
uppfattningen att elever lär sig kritisk hållning genom direkt verbal undervisning och 
diskussion. Det finns dock nobelpristagare som hävdar att kunskaper endast till viss 
del kan uppnås av eleverna genom böcker och direkt förmedling. De hävdar att 
ämnets kunskaper förvärvas i en långsam process i daglig interaktion med personer 
mer insatta i ämnet (Nielsen & Kvale, 2000) 
 
Nielsen och Kvale (2000) hävdar att mästarläran i vissa avseenden närmar sig 
existerande lärarformer som uppsikt och vägledning. Vägledaren agerar som 
rådgivare och förebild för eleven till skillnad mot en uppsyningsman som agerar chef 
över eleverna genom att iaktta och granska dem kritiskt.  
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2.6 Lektionens tre delar 
 
En lektions upplägg kan se ut på många olika sätt och en välplanerad lektion är ett 
måste för att inlärning ska ske hos eleverna (Raustorp, 2004). Några lärareledda 
moment som näst intill alltid förekommer i en lektion är starten, byte av aktivitet och 
avslutning.  
 
Starten av lektionen är mycket viktig, den sätter tonen för hur resten av lektionen 
kommer fortskrida. Om starten av lektionen är långdragen eller ointressant tappar 
läraren snabbt elevernas intresse för ämnet och efter det blir det svårt att få eleverna 
att lära sig vad de ska under lektionen. Är lektionen istället rapp och 
intresseväckande kommer eleverna att vara mer motiverade och de kommer få ut mer 
av lektionens innehåll (Lightbown & Spada, 1999).  
 
Vid byte av aktivitet är det också viktigt att hålla elevernas intresse uppe. Likt starten 
av lektionen kommer lärarens agerande under bytet av aktiviteten skapa mer eller 
mindre motivation hos eleverna. Tekniskt sätt liknar bytet av aktivitet och starten av 
lektionen varandra, om tempot är för lågt vid någon av dem kommer elevernas 
aktivitetsnivå att återspegla det (Lightbown & Spada, 1999) 
 
Avslutningen på lektionen är ett utmärkt tillfälle för läraren att ”knyta ihop säcken” 
och få eleverna att tänka efter och reflektera över vad de har eller skulle ha lärt sig 
under lektionens gång. Hur läraren hanterar denna situation är av vikt för hur 
elevernas reflektionsprocess utvecklas (Raustorp, 2004). 
 
Utöver de tre delar som beskrivs ovan finns i undersökningen med en del som kallas 
”övrigt” i den kategorin hamnar de observerade momenten som inte passar in under 
varken start, byte/tilldelning eller avslutning. I kategorin övrigt kan till exempel en 
lärares kommunikation vid tillrättavisning av elever återfinnas. 
 
Harmer (2005) hävdar att läraren bör agera på beteendet och inte på själva eleven. 
Det är även viktigt att agera snabbt när en elev gör något den inte ska Henricsson 
(2010-10-11) hävdar dock att läraren bör vänta tills eleven och läraren själv har 
lugnat ner sig men fortfarande har händelsen kvar i minnet, exempelvis när lektionen 
är slut. Genom att fokusera på det positiva och inte det negativa, samt undvika 
befallande uttryck kan läraren bjuda in eleven till aktivitet. Henricsson (2010-10-11)  
tillägger att en lärare lätt kan rasera den kontakt som byggts upp mellan lärare och 
elev genom att ”skälla” på en elev. Att skälla på en elev kan leda till att elevens 
inlärning hämmas, eleven blir ”tom” i huvudet och är inte mottaglig för ny 
information efter en utskällning. 
 

2.7 Lärarens kommunikation 
 
I en konversation sker det ständigt ett utbyte mellan talare och lyssnare. Talaren 
sänder ut signaler och lyssnaren måste tolka dem. För att tolkningen av de signaler 
läraren sänder ut ska bli korrekt bör läraren vara medveten om vilka signaler denne 
sänder ut. Det finns olika sätt ett yttrande kan tolkas på. Talaren vet hur yttrandet bör 
tolkas men det är inte säkert att lyssnaren gör det. Exempelvis är ”Can you pass the 
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salt” inte en fråga om personen egentligen kan göra det utan en begäran om att 
personen ska skicka saltet. Lärare bör vara tydliga med vad de säger för att det inte 
ska misstolkas av eleverna (Yule, 2006).  
 
En lärare bör lägga extra tanke på vad denne säger till sina elever för att de inte ska 
tappa sin självkänsla. Eleverna ska tilltalas på ett artigt vis för att deras självbild inte 
ska påverkas på ett negativt sätt. Är en lärare artig mot sina elever visar denne 
hänsyn till deras självbild. Ett exempel på något som kan vara ett hot mot en persons 
självbild är när läraren använder en befallning för att få en elev att utföra en 
handling, exempelvis ”hämta det pappret!”. När en lärare tilltalar sina elever på det 
sättet uppvisar läraren att denne har mer social makt än eleven, läraren skattar sig 
högre än eleven som undervisas. Om läraren istället säger ”Skulle du kunna ge mig 
det pappret?” så kallas det i den här undersökningen att göra en förfrågan, vilket 
negerar uppvisandet av social makt från lärarens sida. Anledningen till att det inte 
hotar en elevs självbild är att det är en fråga och inte en tillsägelse (Yule, 2006). 
 
Utöver att tänka på vad som sägs till eleverna är det viktigt att utsätta eleverna för ett 
språk som är precis ovanför deras kunskapsnivå, detta benämns som comprehensible 
input (Harmer, 2005). 

 
”As teachers we are ideally placed to provide comprehensible 
input since we know the students in front of us and can react 
appropriately to them in a way that a coursebook or a tape, for 
example, cannot. We know how to talk at just the right level so that 
even if our students do not understand every word we say, they do 
understand the meaning of what is being said. At such times the 
language gains, for the student, are significant.” 
    (Harmer, 2005, s66)  

 
Lärare i språk varierar sitt språkbruk för att det ska passa situationen och eleverna. 
Nivån på ovan nämnda comprehensible input varieras efter elevernas kunskapsnivå. 
Engelsklärare använder språket för att locka eleverna att tala (Harmer, 2005). Enligt 
den nationella kursplanen i engelska för gymnasiet bör läraren bidra till elevernas 
förmåga att bygga vidare på den kunskap de förvärvar i skolan. Användandet av 
comprehensible input ger eleverna vanan att läsa ett språk strax ovanför deras 
kunskapsnivå vilket leder till vidare språkutveckling. Om eleverna inte kommer i 
kontakt med tekniken kommer de att stagnera i sin inlärning efter skolan då 
ytterligare utveckling inte eftersöks (Harmer, 2005). 
 

2.8 Verbala klassificeringar 
 
I undersökningen valdes att använda två verbala klassificeringar av språkbruk. De är 
Befallning och Förfrågan. Nedan följer förklaringar av de två klassificeringarna och 
den effekt talaren får av att använda dem. 
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2.8.1 Befallning 
 
En befallning är när läraren säger åt en elev eller grupp av elever vad de ska göra, 
läraren lämnar här inga alternativ till den aktivitet denne vill att eleverna ska utföra 
(Stensmo, 2000). Innebörden av en befallning definieras på två sätt: 

 
“A command is an illocutionary act that has the directive 
illocutionary point of getting another to do or not to do 
something.” 
    (Loos,2004) 
 
“A command is a syntactic sentence type in a language that is used 
primarily to express such illocutionary acts, and is described as 
having imperative form.” 
    (Loos, 2004) 

 
Ovanstående två citat innebär att en befallning är en uppmaning till den tilltalade att 
göra eller inte göra en speciell sak. Det innebär även att uttalandet har den 
funktionen att talaren gör lyssnaren medveten om att en befallning uttalas.  
 
Befallning medverkar i undersökningen då innebörden av en befallning bör innebära 
att de tilltalade börjar arbeta. Befallning kan inte användas på ett annat sätt än för att 
skapa aktivitet (Loos, 2004). När läraren använder sig av ett befallande tilltalssätt 
innebär det att eleven inte leds mot eftertanke. Enligt Kong (2009) förväntar sig 
läraren korta eller inga svar från eleverna efter en befallning. 
 
Tidigare i bakgrunden beskrevs elevers självbild och hur läraren kan påverka 
elevernas självbild genom olika sätt att tilltala dem framgick att en befallning är ett 
bra sätt att få någon att utföra en handling, men det hotar elevens självbild och det 
sätter läraren i en position av makt (Yule, 2006). En viktig aspekt vid användandet av 
befallning är dock att det blir lätt för eleverna att förstå vad läraren vill att de ska 
göra (Baker & Hansen Bricker, 2009) 

2.8.2 Förfrågan 
 
När läraren använder sig av en förfrågan innebär det att denne artigt ber om det. 
Nedanstående exempel visar vad en förfrågan är: 

 
”Did you eat the pizza?” 
   (Yule, 2006, s118) 
 

Frågorna beskrivs av Yule som retoriska. Den frågande läraren vet redan svaret och 
väntar bara på en reaktion från eleverna. Några exempel på förfrågningar i ett 
klassrum kan vara: 
 

• Har ni gjort uppgiften? 
• Sitter du på rätt plats? 
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Förfrågan finns med i undersökningens klassificeringar för att den aktiverar eleverna 
på ett annat sätt än tidigare nämnda Befallning. Förfrågan är ett tillvägagångssätt där 
eleverna bjuds in i undervisningen i större utsträckning än genom befallningar. 
Läraren ställer frågor vilka leder eleven till eftertanke angående uppgiften (Kong, 
2009).  
 
Förfrågan är det kommunikationssätt som bäst bevarar elevernas självbild. När en 
lärare frågar efter något istället för att befalla eleven visar läraren att eleven inte är 
underlägsen (Yule, 2006). En negativ aspekt vid användande av förfrågan är att det 
kan bli svårt för eleverna att förstå vad läraren vill få fram av uttalandet (Baker & 
Hansen Bricker, 2009). Henriksson (2010-10-11) hävdar att det effektivaste sättet att 
kommunicera med eleverna är att säga rakt ut vad som menas. Läraren ska undvika 
att ge eleven ”falska val” som till exempel en förfrågan som ”vad säger ni om att läsa 
lite i boken?”. 

2.9 Icke-verbal kommunikation 
 
Icke-verbal kommunikation tillför ytterligare förståelse för andra människor och det 
budskap de förmedlar. En person har endast tio sekunder på sig att göra ett första 
intryck. Detta innebär att personen direkt blir bedömd. Åsikter om personens 
identitet skapas och huruvida personen är effektiv eller ineffektiv, självsäker eller 
osäker, vänlig eller reserverad och så vidare framkommer väldigt snabbt (Juhlin 
2005).  
 
Juhlin (2005) beskriver hur man bör använda icke-verbal kommunikation på ett 
effektivt sätt. Hon beskriver den icke-verbala kommunikationen i fyra delar: 
Hållningen, gesterna, blicken och mimiken. Enligt Juhlin bör man när man står inför 
sina åhörare göra ett stabilt intryck genom att stå upprätt och stolt och ha blicken 
framåt. Visar talaren istället osäkerhet genom att undvika ögonkontakt och inta en 
kroppsställning vilken signalerar svaghet kan åhörarna förlora intresset. Enligt Juhlin 
kan gesterna markera talets rytm och konkretisera abstraktioner men dessutom vara 
onödiga adapter. Det kan vara när glasögon tas på och av i ett kör, när frisyren 
ständigt rättas till och när pennan snurras i fingrarna. Dessa bör undvikas då de 
avleder uppmärksamhet från budskapet. Blicken beskriver hon som kollosalt viktig. 
Varje åhörare ska ha känslan av att man har sett just honom eller henne. Mimiken är 
viktig för att förtydliga sitt budskap. Ju mer man använder mimiken desto tydligare 
blir uttalandet. De ovan nämnda momenten kan både hjälpa och stjälpa talaren i 
förmedlandet av budskapet. 

 
”Det räcker inte att ha ett bra budskap. Du måste lära dig konsten 
att föra ut det, så att människor vill lyssna!” 
         
 (Juhlin, 2005, s23) 

 
Elever och lärare använder sig alltid av Icke-verbal kommunikation i klassrummet. 
Det kan vara ett kraftfullt sätt för läraren att förstärka sina uttalanden. Läraren måste 
vara medveten om hur de använder Icke-verbal kommunikation för att kunna 
effektivisera arbetet med eleverna. Vid vissa tillfällen stämmer kroppsspråket inte 
överens med det budskap man vill förmedla. Omedvetet signalerar då läraren ett 
kroppsspråk bestående av ilska eller irritation vilket gör att elevernas prestation 
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under lektionen kan influeras av detta. Elevernas aktivitetsnivå blir inte vad läraren 
från början ville att den skulle vara (Steele, 2010). 
 
Kroppsspråket hos en talare kan klassificeras som starkt eller svagt. Ett starkt 
kroppsspråk innebär att vara rak i ryggen och ha en stadig blick med de tilltalade. 
Det innebär också att talaren inte skyddar kroppen med händerna genom att stå med 
armarna i kors utan istället använder armar och händer för gester. Ett svagt 
kroppsspråk karaktäriseras främst av undvikandet av ögonkontakt samt armar i 
skyddande ställning för kroppen (Juhlin, 2005). 
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3 SYFTE 
 
Vårt övergripande syfte är att undersöka hur lärare i engelska kommunicerar med 
sina elever i undervisningen för att skapa en atmosfär av aktivitet och lärande. Vi vill 
undersöka det för att skapa en förståelse för hur språklärares kommunikation med 
sina elever kan se ut. Undersökningen betraktar främst tre speciella tillfällen vid 
undervisningen; starten, byte av aktivitet samt avslutning av lektionen. De tre 
tillfällena valdes för att de innebär stort fokus på läraren från eleverna. Även övriga 
tillfällen som exempelvis tillrättavisningar av elever är av intresse för 
undersökningen. För att få svar på det övergripande syftet vill vi undersöka följande: 
 

• Hur och hur ofta kommunicerar lärare vid start av  lektion? 
• Hur och hur ofta kommunicerar lärare vid byte av aktivitet? 
• Hur och hur ofta kommunicerar lärare vid avslutning av lektion? 
• Hur och hur ofta kommunicerar lärare vid övriga moment? 
• Hur använder sig lärare av icke-verbal kommunikation vid ovanstående fyra 

moment? 
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4 METOD 
 
I kapitlet kommer metoden för denna rapport att redovisas. Här beskrivs hur 
undersökningen genomfördes, vilken grupp undersökningen baserades på samt hur 
insamlat material behandlades. Den valda metoden kommer att diskuteras för att 
motivera valet av tillvägagångssätt vid insamling och presentation av materialet. 

4.1 Undersökningsmetod 
 
Använd metod för undersökningen är observation. Samtliga lärare observerades 
under två lektioner. Undersökningsmetoden är utformad enligt en typ av observation 
innebärande att vi är på plats som fullständig observatör. Det innebär att vi endast 
observerat lärarna från en plats i klassrummet och inte interagerat med vare sig 
elever eller lärare (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). Att observera, med eller 
utan eget aktivt deltagande, är en vanlig datainsamlingsmetod i kvalitativ forskning. 
Observationer används också i kvantitativa studier, exempelvis för att kategorisera 
beteenden eller handlingar. Iakttagelserna reduceras då till siffersatta kategorier som 
antingen är bestämda på förhand eller växer fram i analysarbetet. (Sverke, 2003) Ett 
möjligt alternativ till fullständig observatör är fullständig deltagare vilket innebär att 
observatören är fullt integrerad i den miljö som undersöks (Bryman, 2001).  

 
”Observationer är framförallt användbara när vi ska samla 
information inom områden som berör beteenden och skeenden i 
naturliga situationer.” 
    (Patel & Davidson, 2003, s87) 

 
Undersökningsmetoden passar in på vår undersöknings natur eftersom vi strävar efter 
att observera både verbala yttringar och kroppsspråk. Observationer måste vara 
systematiska, både gällande planering och registrering. (Patel & Davidsson, 2003) 
Under observationerna använde vi därför även en ljudinspelare. Kombinationen av 
observationer och ljudinspelning kompletterar varandra på ett sätt rekommenderat av 
Patel & Davidsson (2003). Innan observationerna genomfördes arbetades ett 
observationsschema fram vilket var en grund för att det observerade skulle vara 
användbart för undersökningen. (se bil. 2) 
 
Med hjälp av ljudinspelning kunde det uttalade transkriberas. Transkriberingen låg 
sedan som grund för resultaten i undersökningen. Den valda metoden av 
transkribering var att exakt skriva ner det uttalade med inslag av punkter. Punkterna i 
transkriberingen signalerar pauser av olika längd. En punkt visar på en kort paus, två 
punkter på lång paus och tre punkter på en mycket lång paus (Jansson, 2001). Med 
hjälp av transkriberingen var det sedan enkelt att välja ut partier av vikt för 
undersökningen och vilken klassificering som användes vid det specifika tillfället. 
Transkriberingarna passade även väl för att styrka de kvalitativa resultaten i 
rapporten då de gav oss tillfälle att återigen se den observerade situationen och 
samtidigt läsa de verbala yttringarna. 
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4.2 Undersökningsgrupp 
 
Inför denna undersökning skickades 20 missivbrev ut till undervisande lärare i 
engelska på högstadiet och i gymnasiet. Anledningen till att just de 20 valdes ut var 
att de undervisade i engelska antingen på högstadiet eller gymnasiet. Det var viktigt 
för undersökningen att de undervisade i engelska på högstadiet eller gymnasiet då det 
där används en relativt avancerad engelska. Hade undersökningen skett baserad på 
lärare vilka undervisade i de yngre åldrarna hade vi inte kunnat besvara vårt syfte 
som var att undersöka hur lärare i de senare åren kommunicerar med eleverna. Av de 
lärare som fick dessa brev svarade sex stycken att de var villiga att delta i 
undersökningen. De lärare som deltog i undersökningen hade varierad erfarenhet och 
ålder. Av integritetsskäl valdes att inte inkludera lärarnas namn i undersökningen. 
Istället benämns lärarna med hjälp av bokstäverna A-F utan koppling vare sig till 
namn eller till arbetsplats. De lärare som valde att inte delta i undersökningen angav 
olika skäl, varav brist på tid och brist på intresse för undersökningen var vanligast 
förekommande. 

4.3 Databearbetning 
 
Materialet samlades in via observation där utförliga anteckningar av det inträffade 
skrevs ned i en observationsmall (se bil. 2). Vi närvarade båda två vid samtliga 
observationstillfällen och förde enskilda anteckningar i observationsmallen. Efter 
avslutad lektion jämfördes och sammanställdes anteckningarna för att ge en så rättvis 
bild av händelserna som möjligt. Anteckningarna kompletterades med en 
ljudinspelare med avsikt att fånga de verbala yttringarna. Ljudinspelningarna var till 
stor hjälp vid transkriberingen då vi ville ha lärarnas språkanvändning korrekt 
återgiven. Om endast papper och penna används är det lätt att missa de små 
nyanserna i språket vilka kan skilja talet från en klassificering till en annan. Då 
situationer av den karaktären inte var av stort intresse för undersökningen, 
ignorerades problemet. 
 
Transkriberingarna av de observerade lektionerna bearbetades genom läsning och 
analys. Vid genomläsningen markerades de tillfällen då vi ansåg att en klassificering 
användes samt vid vilket tillfälle av lektionen det skedde, alltså om det skedde vid 
start av lektionen, vid byte av aktivitet eller vid avslutandet av lektionen. Genom att 
arbeta med transkriberingen på det sättet syntes de partier där klassificeringarna 
användes samt hur frekvent de användes, vilket förtydligar resultaten. 
 
Den Icke-verbala kommunikationen behandlades genom att studera de, i samband 
med observationerna, ifyllda observationsmallarna och tillhörande anteckningar. I 
observationsmallarna beskrevs på ett för oss tydligt sätt hur lärarens kroppsspråk såg 
ut under lektionerna. Anteckningarna kopplades till relevant forskning för att i grova 
drag kategorisera beteendet. Vi har valt att endast kategorisera kroppsspråket som 
”svagt” eller ”starkt” beroende på hållningen, gesterna, blicken och mimiken. 

4.4 Reliabilitet och validitet 
 
Observation har både för- och nackdelar. Eftersom vi enbart observerar lektionen 
finns endast vår egen uppfattning om hur lektionen genomfördes och vi kan inte ta 
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del av lärarens tankar, vilket vi hade fått om en intervju genomförts. Det positiva är 
att de inte har samma chans till eftertanke då endast observationer genomförs. Vid 
intervjuer hinner läraren tänka igenom sina svar och möjligtvis ”gissa” sig fram till 
det svar de tror är önskvärt. Till skillnad från intervju och enkät är en 
observationsmetod inte beroende av att individerna har en tydlig minnesbild de ska 
kunna vidarebefordra så att den uppfattas korrekt (Patel & Davidsson, 2003). 
 
I undersökningen användes en undersökningsmetod bestående av observationer 
kompletterade med ljudupptagningar. Presenterat material i undersökningen är 
baserat på detaljerade transkriberingar av lärarnas uttalanden samt de vid 
observationerna använda mallarna. Transkriberingar och mallar tolkades mot 
bakgrund av den presenterade forskningen för att frambringa relevant material. Vi 
anser undersökningen ha god reliabilitet då observationerna är tydligt transkriberade 
från ljudinspelning vilken vi kunnat återgå till vid flera tillfällen. Angående den icke-
verbala kommunikationen hade videoupptagning kunnat vara ett bra komplement. 
Undersökningens validitet anser vi vara god då vi undersöker det vi anger i 
undersökningens syfte, det vill säga hur lärare kommunicerar med sina elever. 

4.5 Etiska ställningstaganden 
 
I denna undersökning har vi valt att redovisa de olika lärarna och eleverna i 
transkriberingarna utan namn för att deras personliga identitet ska skyddas men även 
för att identiteterna är irrelevanta för undersökningens syfte. Vid 
observationstillfällena meddelades elever och lärare om att ljudinspelning av 
lektionerna skulle förekomma. De informerades även om att endast vi skulle lyssna 
på ljudinspelningarna och att de skulle raderas så fort undersökningen var slutförd 
med anledning av att eventuell känslig information inte ska spridas. 
 

4.6 Metoddiskussion 
 
Endast sex av de tjugo tillfrågade lärarna svarade positivt på medverkan i 
undersökningen. Vi anser dock att den deltagande gruppen var fullt tillräcklig för att 
anskaffa nödvändig information.  
 
Metodvalet för insamling av material var tillräcklig för att anskaffa nödvändig 
information men inte optimal för att se lärarna i de moment vilka sedan var av största 
vikt för undersökningen. Metoden fullständig observatör istället för fullständig 
deltagare anser vi vara det korrekta valet då det möjliggör en objektiv observation då 
fullt fokus kan läggas på läraren och lektionens innehåll. Hade vi istället valt att 
agera fullständig deltagare skulle vi med stor sannolikhet ha påverkat läraren i 
arbetet. Observationsmallen kunde varit bättre anpassad för att observera de moment 
där lärarna var mest aktiva. Vissa observerade moment var inte nödvändiga för det 
slutliga resultatet men gav ändå ytterligare information gällande lärarnas 
kommunikation med eleverna och hur lärarna betedde sig inför elevgruppen.  
 
Ljudinspelningarna kunde dock inte fånga upp all information lärarna gav sina 
elever. Då det ibland även blev högljutt i klassrummet kunde vi inte urskilja läraren 
från eleverna på inspelningen. Högljudda situationer förekom mest under elevernas 
eget arbete då läraren skulle hjälpa till eller besvara frågor vars karaktär inte krävde 
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hela klassens uppmärksamhet. Videoinspelning hade varit ett fungerande 
komplement till observationsmallen. Det kunde ha hjälpt oss att återkomma till det 
observerade partiet för att se om vi missat något anmärkningsvärt. Anledningen till 
att vi valde att inte använda oss av videoinspelning var att det genast blir en mer 
känslig atmosfär i klassrummet då alla hela tiden är medvetna om att allt de gör 
fångas av en kamera. Den vetskapen kan bidra till ett onaturligt beteende och därmed 
agera mot undersökningens syfte. 
  
Valet av ljudupptagning föll sig naturligt för oss då inspelningen hjälpte vid 
transkriberingen av de observerade lektionerna. Till skillnad från videokameran var 
ljudinspelningsmaskinen liten och inte hela tiden i fokus i samma utsträckning som 
en videokamera hade varit. Av denna anledning anser vi att ljudinspelaren inte 
ändrade lärarnas naturliga beteende nämnvärt.  
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5 RESULTAT OCH ANALYS 
 
Syfte med undersökningen var att undersöka hur de observerade lärarna 
kommunicerar med sina elever för att skapa en atmosfär av lärande. I följande kapitel 
kommer resultatet av vår undersökning att presenteras. Lärarnas språk analyserades 
för att se hur klassificeringarna användes under lektionerna. De till undersökningen 
valda partierna för närmare observation är; starten av lektionen, hur läraren tilldelar 
uppgifter och byter aktivitet samt hur lektionen avslutas. Samtliga resultat från 
undersökningen, med undantag av den Icke-verbala kommunikationen, återges i 
löpande text i kombination med förtydligande diagram. De uttalanden lärarna gjorde 
under observationerna återfinns i citatform, därefter följer en kort tolkning och 
förklaring till varför uttalandet har klassificerats på det viset. I de redovisade verbala 
yttrandena är det uttalade det viktiga. För den Icke-verbala kommunikationen är 
lärarnas beteende den viktiga aspekten för undersökningen. Talet är alltså irrelevant 
för resultatet i de situationer då Icke-verbal kommunikation observerades men är 
ändå med för att visa situationen i sin helhet. Fokuseringen vid observation av Icke-
verbal kommunikation låg istället på vilket beteende de observerade lektionerna 
präglades av. Efter varje situation med Icke-verbal kommunikation följer en kort 
tolkning av situationen. Resultaten redovisas på detta sätt eftersom vi anser att det 
gör situationerna mer överskådliga. I inledningen av varje del av resultatet kommer 
även frekvensen av användandet att redogöras av anledningen att det ger läsaren en 
djupare förståelse för de slutsatser vi senare gör.  

5.1 Befallning 
 
Befallning förekom sju gånger av tolv möjliga vid lektionsstart. Det var endast en av 
lärarna som inte startade någon av sina lektioner med en befallning. När det var dags 
för byte av aktivitet/tilldelning av uppgift valdes befallning som tillvägagångssätt vid 
nio av tolv lektioner. Vid avslutning av lektionen användes befallning tydligt vid fem 
lektionsavslutningar. Utöver dessa förekom befallning sex gånger till under de 
observerade lektionerna. Totalt förekom tjugosex tillfällen då befallning användes 
under de tolv observerade lektionerna.  
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Figur 1: Förekomsten av befallningar under lektionerna. 

 

Befallning var alltså ett vanligt förekommande sätt att tilltala eleverna hos de 
observerade lärarna. Nästan alla lärarna använde sig vid något tillfälle av denna 
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klassificering och de gjorde det vid olika delar av lektionerna vilket tyder på att 
lärarna inte föredrar att använda sig av befallning vid en speciell del av lektionen.  
 
Befallning för att hämta material: 
Det nedanstående citatet visar läraren ”Lärare A” vid starten av den ena observerade 
lektionen. Citatet visar hur ”Lärare A” först beskriver hur övningen ska gå till för att 
sedan befalla eleverna att hämta papper och penna.  
 

“Good morning! Alright! Today, where you sit is not that 
important. You are going to work in pairs for this first 
assignment. But first of all, go get a pen and paper!” 
    (Lärare A) 

 
Citatet är en befallning eftersom läraren säger till eleverna att göra en sak utan att ge 
ett alternativ till det. En befallning är ett sätt att få någon att göra eller inte göra en 
speciell sak. Citatet är ett tydligt exempel på en sådan situation. Situationen läraren 
befinner sig i är alltså vid starten av lektionen. Citatet visar även att lektionen är vid 
starten av dagen vilket kan påverka lärarens beteende gentemot eleverna då läraren 
inte vet vilket humör eleverna är på och hur arbetsamma de kommer vara under 
lektionen vilket kan leda till ett kommenderande beteende. 
 
Befallning till kommunikation: 
Följande citat visar hur ”Lärare E” befaller sina elever att börja arbeta vid starten av 
lektionen. Läraren säger åt eleverna att de ska diskutera med sin bänkkamrat. 
 

“Hello and good day! 
Today we are going to discuss certain topics. Discuss 

with your benchpartner these following topics. There are 
no right or wrong answers but everyone must have an 
opinion” 
    (Lärare E) 

 
Citatet visar, liksom det första citatet, hur läraren säger åt eleverna att göra en sak 
utan att ge dem ett alternativ till annan lösning. Den tydligaste befallningen i citatet 
är den del skriven i fet stil. Ytterligare en del har en sammansättning likt en 
befallning och det är ”everyone must have an opinion” vilket betyder att alla måste 
ha en åsikt. När läraren säger det innebär det att alla måste delta i övningen, annars 
kan man inte ha en åsikt att redovisa. Exemplet är i början av lektionen och läraren 
använder sig av en hårt hållen kommunikationen med väldigt liten elevpåverkan. 
Syftet med övningen ovan var att eleverna skulle diskutera ett antal ämnen 
uppskrivna på vita tavlan. Eleverna ska diskutera och de måste ha en åsikt men vid 
en diskussion kan man både hålla med och inte hålla med den man talar med.  
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Befallning för utdelning av material: 
Följande citat visar en befallning vid ett tillfälle som kategoriserats som övrigt. Vid 
det här tillfället har läraren gått igenom en uppgift så eleverna vet vad de ska jobba 
med.  
 

”Take one and send it backwards.” 
    (Lärare E) 

 
Eftersom läraren har pratat färdigt och nu vill att eleverna ska få sina papper lägger 
denne upp en strategi för att få det att ske så smidigt som möjligt. Läraren delar ut 
högar med papper till de elever som sitter längst fram i klassrummet samtidigt som 
läraren uttalar befallningen. Varför ovanstående citat inte är tilldelning av uppgift är 
att själva uppgiften inte har med skolarbete att göra utan för att få skolarbetet att 
fungera så smidigt som möjligt. 
 
Befallning för arbete: 
Nedanstående citat visar även när befallning används vid byte/tilldelning av 
arbetsuppgift. Exemplet är taget från en av ”Lärare As” lektioner. Innan befallningen 
sker har läraren haft en genomgång av en ny uppgift. 
 

“Questions? Alright, start working!” 
    (Lärare A) 

 
I citatet ovan är det endast ett kort uttryck utgör själva befallningen. Det ges inget 
annat alternativ än att börja arbeta när läraren befaller dem.  Då läraren uttalade det 
sista i exemplet satte eleverna genast igång att arbeta med hög aktivitet. 
 
Multipel befallning: 
Det sista exemplet för befallning i undervisningen är vid avslutningen av lektionen. 
Det är ”Lärare C” som väljer att avsluta en lektion med en befallning om att de ska 
göra läxan. 
 
 ”You will translate the conversation and come up with a fitting ending”. 
      (Lärare C) 
 
I ovanstående citat bildar meningen tillsammans två befallningar i en. Först att de ska 
översätta en text och att de sedan ska komma fram till ett passande slut på 
berättelsen. ”Lärare C” eftersträvar med uttalandet aktivitet hos eleverna, de ska 
utföra ett arbete som fysiskt kan uppvisas. Uttalandet är klart och tydligt och ger 
eleverna inga alternativa vägar. 
 

5.2 Förfrågan 
 
Samtliga lärare använde sig av förfrågan, dock varierar tillfällena de används från 
lärare till lärare. Vid starten av lektionerna förekom förfrågan fem av tolv lektioner. 
Vid byte/tilldelning av uppgift fanns det sex tillfällen då det utnyttjades. Förfrågan 
användes vid sju tillfällen vid avslutning av lektionen. Övriga tidpunkter då förfrågan 
användes uppgick till femton separata tillfällen. Totalt visade sig förfrågan användas 
trettiotre gånger av de observerade lärarna. 
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 Figur 2: Förekomsten av förfrågan vid de observerade lektionerna. 

 
Det faktum att samtliga observerade lärare använder sig av förfrågan visar att det är 
ett sätt att kommunicera som förekommer ofta i undervisningen. Förfrågan förekom 
även vid samtliga delar av lektionerna tyder på att uttalanden med denna 
klassificering kan anpassas till de olika situationer en lektion kan innehålla.  
 
Förfrågan för arbete: 
Läraren kallad ”Lärare C” använder sig av förfrågan vid starten av lektionen. 
Exemplet framkommer efter att läraren gett eleverna ett antal alternativ av vad de vill 
jobba med. 
 

“Now, what would you like to start with?” 
    (Lärare C) 

 
Läraren ger i exemplet eleverna alternativ gällande startaktiviteten av lektionen.  En 
förfrågan kan innebära att läraren artigt ber eleverna att starta arbetet. ”What would 
you like to start with?” innebär att eleverna har flera alternativa aktiviteter att jobba 
med.  
 
Alternativa arbetsuppgifter kan leda till eftertanke hos eleverna. Vid just detta 
tillfälle fick dock inte uttalandet den reaktionen hos vissa elever utan de överlåter 
bestämmandet till läraren och vad läraren tyckte de skulle börja arbeta med. Med 
denna klass eller uppgift hade en befallning möjligtvis varit att föredra då eleverna 
just i denna lektion inte själva lyckas bestämma vad de vill fokusera på. 
 
Förfrågan gällande placering: 
“Lärare A” använde sig av förfrågan vid starten av en lektion för att få eleverna att 
sätta sig på de rätta platserna i klassrummet. 
 

“Alright, who’s sitting at the correct seat today?” 
    (Lärare A) 

 
Exemplet visar att läraren vet om att eleverna gärna sätter sig på andra platser än de 
de har blivit tilldelade. Frågan används för att eleverna själva ska inse att de ska sätta 
sig på rätt plats. Citatet klassificeras som förfrågan genom närvaron av frågeorden 
”Who is”.  
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Citatet visar att befallning inte är det enda sättet att få eleverna till aktivitet. 
Skillnaden mot befallning är att det här citatet leder eleverna att tänka för sig själva 
lite mer. De får själva fundera ut vem som sitter på fel plats och sedan lösa 
problemet. 
 
Förfrågan gällande feedback: 
“Lärare E” använde sig av förfrågan vid avslutningen av lektionen för att få feedback 
från eleverna angående de moment de arbetat med under lektionerna. 
 

“Right! What did you think of today’s lesson? Did you 

learn anything?” 
    (Lärare E) 

 
Citatet visar att lärare kan avsluta lektioner genom att fråga om deras tankar gällande 
arbetssätt eller övningar. Läraren får eleverna delaktiga i avslutningen av lektionen 
genom att bjuda in dem till en sista konversation. Att bjuda in eleverna i en 
avslutande diskussion leder eleverna till reflektion gällande vad de egentligen lärt sig 
och de får en chans att repetera de saker de bearbetat under lektionen. 
  
Förfrågan för aktivitet: 
I följande citat använder sig ”Lärare B” av förfrågan för att tilldela uppgift, i det här 
fallet för att se om någon elev känner sig manad att tala.  
 
 ”Well then, are there any questions to the correct answers? 
     (Lärare B) 
 
Här används förfrågan för att aktivera eleverna i tal. Uttalandet i sig ger även 
eleverna möjlighet att reflektera över det givna svaret. 
 
Förfrågan som reprimand: 
Följande citat visar en förfrågan vid ett tillfälle som kategoriseras som övrigt. I 
situationen har läraren frågat en elev hur arbetet har gått och eleven svarar att denne 
inte har arbetat något för att denne har fastnat. Läraren frågar då varför eleven inte 
frågade läraren hur eleven ska jobba vidare varpå eleven svarar att eleven inte kände 
för det. 
 
 “Didn’t feel like it? Do you know why you are in school?” 
     (Lärare D)  
 
“Lärare D” använder sig här av två skilda förfrågningar som hänger ihop med 
varandra. Den första för att repetera vad eleven sagt, möjligen så eleven har en chans 
att höra hur det låter. Den andra förfrågan uttalas för att få eleven att tänka efter 
vilket beteende som är önskvärt från elevernas sida. 

5.3 Icke-verbal kommunikation 
 
I följande del av kapitlet redovisas resultaten angående den Icke-verbala 
kommunikationen. Icke-verbal kommunikation skiljer sig från de övriga eftersom 
den inte fokuserar på vad läraren säger utan på vilket sätt läraren förstärker uttalandet 
med hjälp av hållning, gester, mimik och ögonkontakt, vilket medför att 
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resultatredovisningen för klassificeringen ser annorlunda ut jämfört med de andra. 
Exemplen för att demonstrera den Icke-verbala kommunikationen är redovisade med 
hjälp av ett egenkonstruerat rutnät. I rutnätet visas den talande personen längst till 
vänster, själva uttalandet står i mitten av rutnätet och den Icke-verbala 
kommunikationen (citerat från observationsmallen, se bil. 2) står längst till höger. 
Likt för de verbala klassificeringarna är den del av exemplet av största intresse för 
undersökningen skriven i fet stil. 
 
Rutnätet ser ut som följande: 
 
Person Uttalande Icke-verbal 

kommunikation 
Ruta 1: Exempel på rutnät 

 
Anledningen till att resultatredovisningen ser annorlunda ut för den Icke-verbala 
kommunikationen är att det i löpande text blir osammanhängande och svårt att tyda. 
Med rutnätet förtydligas av vem yttrandet görs, uttalandets form, samt den 
förekommande Icke-verbala kommunikationen. Ytterligare en skillnad jämfört med 
resultatredovisningen av de verbala klassificeringarna är att i följande delar utgår 
redovisningen av resultatet från situationen i lektionen istället för klassificeringen. 
Anledningen till det upplägget är inte den kronologiska ordningen utan enkelheten 
för läsaren; att det är de delarna av lektionerna som observerades under lektionerna. 
Det viktigaste att utröna var om kroppsspråket var starkt eller svagt. För en 
beskrivning av Icke-verbal kommunikation och dess funktioner se kapitel 2.9 Icke-
verbal kommunikation.  
 

5.3.1 Start av lektion 
 
Den första delen av resultatet behandlar hur lärarna använder sig av kroppsspråket 
vid starten av lektionerna. Kroppsspråket fem av sex lärare använde sig av i början 
av lektionen var starkt. De visar att det är de som bestämmer genom att stå sträckta 
och öppna mot eleverna.  Då lärarna använder sig av denna starka kroppshållning 
medför det att läraren utstrålar självsäkerhet och styrka vilket i sin tur gör att 
eleverna lyssnar och reagerar på vad läraren säger.  
 
Exempel 1: Stolt 
En av ”Lärare Bs” lektioner startade genom att eleverna hälsades välkomna. Läraren 
står framme vid sin kateder och eleverna måste stå vid sina bänkar tills de blir 
tillsagda att sätta sig ner. De verbala yttrandena förstärks med hjälp av svepande 
handgester, ögonkontakt med eleverna och en öppen kroppshållning i form av öppna 
armar och rak rygg.  
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Person Uttalande Icke-verbal 

kommunikation 
Lärare B Good morning, please 

take your seats. 
Svepande handgest ut mot 
klassen. Stolt ställning 
med ett öppet 
kroppsspråk. Blicken är 
vänd ut mot eleverna utan 
att fästa blicken vid någon 
speciell elev. 

Ruta 2: Start av lektion, exempel 1. Starkt  kroppsspråk. 
 

Ovanstående exempel visar tydligt det stolta och tydliga kroppsspråk läraren 
använder sig av vid starten av lektionen. ”Lärare B” står framme vid katedern 
framför eleverna vänd mot dem vilket visar att läraren är fokuserad på gruppen och 
intresserad av deras reaktion.  
 
Exempel 2: Överlägsen 
I en av ”Lärare D” lektioner började denne genom att tala till sina elever om vad de 
ska göra under dagens lektion. De verbala uttrandena stärks med kroppsställningen, 
pekande handgester samt blicken.  
 
 
Person Uttalande Icke-verbal 

kommunikation 
Lärare D Ok. It is time to start 

Today you are going to 
continue on your projects. 
You may go to the library 
if you wish, but be back 
here at two. 
Any questions?  

Lutar sig mot katedern 
med båda handflatorna 
mot bordsskivan. Tittar 
ut mot elevgruppens mitt. 
Pekar mot dörren när 
denne talar om 
biblioteket. Sträcker på 
sig under tiden detta 
utförs. 

Elever No - 
Lärare D Ok then. Start working Viftande handgest mot 

eleverna samtidigt som 
läraren tittar ner mot de 
papper som denne har 
liggandes på katedern. 

Ruta 3: Start av lektionen, exempel 2. Starkt kroppsspråk. 
 

Läraren i ovanstående exempel står inte sträckt i ryggen, däremot visar 
kroppsställningen att läraren kan ”se ner” på de sittande eleverna. Kroppsspråket 
visar att läraren känner sig överlägsen gentemot eleverna. Läraren visar även en viss 
nonchalans då ögonkontakt undviks och något annat påbörjas samtidigt som eleverna 
blir tillsagda att starta sitt arbete.  
 



26 

Exempel 3: Irriterad 
Det tredje exemplet visar även det ett starkt kroppsspråk gentemot eleverna. I just 
detta exempel återfinns ett par elever som anländer sent till lektionen. ”Lärare F” 
frågar dem varför de kommit för sent.  
 
Person Uttalande Icke-verbal 

kommunikation 
Lärare F Okay, what’s your 

excuse? 
Ställer sig framför 
eleven i dennes väg med 
händerna i sidorna. 
Söker ögonkontakt och 
har en arg uppsyn. 
Tittar på eleven ”över” 
glasögonen. 

Elev (Mumbling) Nedsänkt blick och går 
vidare mot sin bänk. 

Ruta 4: Start av lektionen, exempel 3. Starkt kroppsspråk. 
 

Läraren visar sin irritation genom att blockera elevernas väg och inta en 
kroppshållning signalerande just irritation. Läraren försöker även göra sig så stor 
som möjligt för att visa sin auktoritet. Ansiktsuttrycket visar även det att beteendet 
inte är önskvärt i klassrummet. 
 
Exempel 4: Osäker 
Detta exempel står i stark kontrast till de andra lärarnas kroppsspråk. Det sättet 
”Lärare C” inleder lektionen på visar ett tydligt osäkert kroppsspråk.  
 
Person Uttalande Icke-verbal 

kommunikation 
Lärare C Today I thought we should 

focus on grammar and 
reading comprehension 
since you have a test in 
two weeks 

Vänd mot eleverna och 
talar ut mot klassen, 
armarna i kors över 
bröstet. Blicken flackar 
och riktas ett par gånger 
ner i bordsskivan. Pekar 
ett par gånger på tavlan för 
att sedan återkomma till 
denna kroppshållning. 

Ruta 5: Start av lektionen, exempel 4. Svagt kroppsspråk  
 

Läraren flackar med blicken och håller armarna i kors över bröstet vilket innebär 
visad osäkerhet inför gruppen. En kroppsställning med armarna i kors över bröstet 
innebär att man stänger sig ute från gruppen och bjuder inte in till egentlig kontakt. 
Eftersom läraren visar ett tydligt osäkert kroppsspråk agerar elevgruppen därefter 
och agerar likt de själva vill eller har lust med. 
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5.3.2 Byte av aktivitet/tilldelning av uppgift 
 
Det andra momentet visar läraren i en helklassituation när en aktivitet är slut och en 
ny ska påbörjas. Liksom vid starten av lektionen visar lärarna överlag ett starkt 
kroppsspråk i form av en upprätt kroppshållning, ansiktsuttryck och handgester. Det 
starka kroppsspråket hjälper lärarna att leda gruppen från en aktivitet till en annan 
förhållandevis effektivt i de observerade lektionerna.  
 
Exempel 1: Auktoritär 
”Lärare E” tilldelar här eleverna en ny uppgift vilket innebär en instruktion från 
läraren innan aktiviteten kan påbörjas. 
 
Person Uttalande Icke-verbal 

kommunikation 
Lärare E Right! Now I want you to 

open your books on page 
62. Here you will see 
something exciting. 

Vänder sig mot tavlan och 
fattar pennan. Lärare E 
skriver sedan ner sidnumret 
på tavlan. När läraren har 
skrivit färdigt vänder denne 
sig halvt om mot klassen, 
ler och pekar med pennan 
och säger den sista 
meningen. 
 

Elev Vilken sida? - 
Lärare E 62! And use English  

please! 
Står nu vänd mot klassen. 
Spänner blicken i den 
elev som ställde frågan 
och pekar med pennan på 
tavlan på sidnumret. Den 
andra handen håller 
läraren i sidan av 
kroppen. 

Ruta 6: Byte av aktivitet/tilldelning av aktivitet, exempel 1. Starkt kroppsspråk. 
 

Läraren visar ett starkt kroppsspråk genom att spänna blicken i en elev vilken just 
ställt en fråga. Det faktum att läraren använder en penna för att peka på eleven 
förstärker intrycket av att läraren använder sig av ett starkt kroppsspråk. 
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Exempel 2: Uppmanande 
”Lärare A” ska ge eleverna en ny uppgift under lektionens gång.  
 
Person Uttalande Icke-verbal 

kommunikation 
Lärare A Now you are going to 

work on your vocabulary. 
You must finish the 
exercise on page 34 before 
the end of this lesson. 

Står vänd mot klassen 
och håller i boken med 
den ena handen och 
pekar i den med den 
andra. Tittar extra 
mycket på ett fåtal elever.  

Elever - Vrider och vänder i 
stolarna. 

Ruta 7: Byte av aktivitet/tilldelning av uppgift, exempel 2. Starkt kroppsspråk. 
 

Läraren signalerar styrka genom att hålla en öppen kroppsställning extra mycket 
ögonkontakt med utvalda elever. Handgesterna är också de relaterade till ett starkt 
kroppsspråk. 
 
Exempel 3: Undersökande 
Det tredje exemplet visar ”Lärare A” i en genomgång av rätta svar till en uppgift 
eleverna har arbetat med under lektionens gång.  
 
Person Uttalande Icke-verbal 

kommunikation 
Lärare A Okay. Let’s go through 

the first couple of 
sentences on the third 
exercise, the one where 
you had to decide if it’s 
simple or progressive 
form. 

Skriver ett par meningar på 
tavlan samtidigt som denne 
talar till eleverna. Tittar 
över axeln då och då när 
eleverna tilltalas. 

Lärare A Who knows the answer 
for this one? 

Vänder sig om mot 
klassen med ena handen 
hängandes längs sidan och 
den andra pekar med 
pennan på den första 
meningen som skrevs upp. 
Sveper med blicken över 
eleverna 

Ruta 8: Byte av aktivitet/tilldelning av uppgift, exempel 3. Starkt kroppsspråk. 
 

Även läraren i exemplet ovan visar styrka i sitt kroppsspråk genom användandet av 
ögonkontakt och pekanden med pennan. Genom att vända sig om och söka 
ögonkontakt bjuder läraren in eleverna till konversation, alternativt se om eleverna 
förstår det som behandlas på tavlan.  
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5.3.3 Avslutning 
 
Gemensamt för alla lektioner är att de måste ta slut. Det är något som läraren måste 
ta ställning till och ha en strategi för att hantera på ett strukturerat sätt. Samtliga 
lärare utom en håller fortfarande ett starkt kroppsspråk med den skillnaden att de ler 
mer i takt med att slutet av lektionen närmar sig.  
 
Exempel 1: Nonchalant 
Följande exempel beskriver slutet på en av ”Lärare Ds” lektioner. Eleverna har 
precis kommit tillbaka från biblioteket och satt sig ner vid sina bänkar.  
 
Person Uttalande Icke-verbal 

kommunikation 
Lärare D I hope you have gotten 

some work done today as 
this project is due in next 
week. 

Står framme vid 
katedern med armarna i 
kors. Lutar sig 
nonchalant mot 
whiteboarden. Tittar runt 
bland eleverna och fäster 
blicken vid några elever. 

Elever (Mumlande) 
 

Nickar 

Lärare D  See you on Thursday! Ler mot klassen och tar ett 
steg framåt och plockar 
upp sina saker som ligger 
på katedern. 

Ruta 9: Avslutning av lektion, exempel 1. Starkt kroppsspråk. 
 

Exemplet visar hur läraren avslutar lektionen med ett nonchalant kroppsspråk i form 
av att stå lutad mot katedern under tiden uttalandet sker.  Öppenhet visas genom att 
läraren ler mot eleverna och söker ögonkontakt med dem. 
 
Exempel 2: Glad 
Lärare F avslutar lektionen genom att påminna eleverna om en inlämningsuppgift.  
 
Person Uttalande Icke-verbal 

kommunikation 
Lärare F Everyone! 

 
I think we have gotten 
much work done today. 
Remember to e-mail me 
the written task from last 
week no later than Friday. 
You can also come and 
give it to me in my office 

Ställer sig mot eleverna 
och söker ögonkontakt med 
dem. 
Ett leende i ansiktet 
under tiden läraren talar. 
Då läraren påminner 
eleverna om 
skrivuppgiften gör 
läraren en handgest med 
pennan pekandes mot 
dem. 
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Höjer ögonbrynen 
Elev Vilken uppgift? Räcker upp handen 
Lärare F You don´t know? 

Oh thats right! You 
weren´t here. Ok, these are 
the instructions. 

Rynkar pannan 
Spärrar upp ögonen när 
läraren inser att eleven inte 
var närvarande under förra 
lektionen och ger sedan 
eleven ett papper. 

Ruta 10: Avslutning av lektion, exempel 2. Starkt kroppsspråk. 
 

Här demonstrerar läraren prov på ett starkt kroppsspråk genom att peka med pennan 
under instruktionerna. Läraren visar viss öppenhet genom leenden och andra 
ansiktsuttryck. 
 
Exempel 3: Informativ 
Lärare E avslutar liksom Lärare F med att påminna eleverna om kommande moment.  
 
Person Uttalande Icke-verbal 

kommunikation 
Lärare E Ok.Thank  you for your 

participation today. You 
did good today.  
Next time we will begin a 
new unit in the book, so 
remember to bring it. 

Läraren blickar ut över 
eleverna och ser glad ut. 
 
När läraren påminner 
eleverna om att de börjar 
med ett nytt kapitel håller 
denne upp arbetsboken 
och pekar på den. 

Ruta 11: Avslutning av lektion, exempel 3. Starkt kroppsspråk 
 

Liksom föregående lärare visar denna lärare också på öppenhet i kroppsspråket 
gentemot eleverna genom leenden. Läraren använder också ett starkt kroppsspråk när 
boken hålls upp och pekas på för förtydligande. 
 

5.3.4 Övriga tillfällen 
 
De övriga tillfällen som enligt våra resultat visar upp sig hos de observerade lärarna 
är när läraren hjälper eller tillrättavisar enskilda elever eller när de uppmanar inaktiva 
elever till arbete. Vid de övriga tillfällena använder sig läraren främst av ett 
kroppsspråk som är starkt.  
 
Exempel 1: Irriterad 
I det första exemplet är det en elev som glömmer sig och talar svenska under 
lektionen och ”Lärare A” tillrättavisar eleven. 
 
Lärare A Please speak English in 

this class. 
lutar sig lite framåt och 
skapar ögonkontakt med 
eleven 

Ruta 12: Övrigt tillfälle, exempel 1. Starkt kroppsspråk 
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”Lärare A” visar i exemplet upp ett starkt kroppsspråk genom att luta sig åt elevens 
håll och skapar ögonkontakt med denne. Visar genom kroppsspråket att svenska inte 
är välkommet i klassrummet. 
 
Exempel 2: Förargad 
I det andra exemplet är det en elev som utan lov går mot dörren i klassrummet. 
”Lärare B” stoppar eleven i farten och kommunicerar med eleven. 
 
Lärare B Excuse me! Where are you 

going? 
Vänder sig mot eleven 
och skapar ögonkontakt. 

Elev Måste bara på toa Håller i dörrhandtaget 
Lärare B Please speak English. Tittar lite irriterat på 

eleven. Håller händerna i 
sidorna, vänd mot eleven. 

Elev Jaja. I has to go to the 
toilet 

Öppnar dörren och går ut 

Lärare B - Irriterad min  
Ruta 13: Övrigt tillfälle, exempel 2. Starkt kroppsspråk 

  
”Lärare B” visar också prov på ett starkt kroppsspråk. Visar också tydligt att elevens 
beteende inte är önskvärt genom att direkt gå till ett starkt kroppsspråk. 
 
Exempel 3: Delegerande 
Följande exempel visar ”Lärare B” som delar in en klass i mindre grupper för att de 
ska kunna jobba med grupparbete. 
 
  
Lärare B You three, you three(…) and 

finally you can be four. 
pekar med båda händerna 
mot de elever som ska jobba 
ihop. Skapar ögonkontakt 
med vissa elever i de olika 
gruppkonstellationerna. 

Ruta 14: Övrigt tillfälle, exempel 3. Starkt kroppsspråk. 

 
Läraren visar med tydliga rörelser vilka elever som ska arbeta ihop under kommande 
övning. Visar ett starkt kroppsspråk och låter inte eleverna vara med och välja vilka 
de ska arbeta med. Pekar med hela handen på eleverna. Att läraren skapar 
ögonkontakt med eleverna ytterligare förtydligar vilka som ska arbeta ihop vilket i 
sin tur leder till liten chans för missförstånd. 
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5.4 Sammanfattning av resultat 
 
I detta kapitel har resultaten av undersökningen redogjorts. Resultaten av 
undersökningen visar att befallning förekom ofta för att aktivera eleverna. 
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Figur 3: Totalt antal användande av befallningar och förfrågningar 

 
Totalt användes befallning vid tjugosju tillfällen under lektionerna (figur 3). Främst 
användes befallning när eleverna skulle byta aktivitet från ett moment till ett annat 
under lektionens gång. Där användes det totalt nio gånger under tolv lektioner (figur 
1). I resultaten framkommer att lärarna använder sig mest av förfrågan när de 
kommunicerar med sina elever. Totalt förekom förfrågan vid trettiotre gånger under 
de observerade lektionerna (figur 3). Förfrågan förekom dock främst vid tidpunkter 
som inte var det huvudsakliga syftet med undersökningen som till exempel under 
aktivitet och vid tillrättavisning av elever där det förekom vid femton tillfällen (figur 
2). Av de moment som var av intresse för undersökningen användes förfrågan främst 
vid avslutning av lektionen vilket det gjordes vid sju av tolv möjliga tillfällen (figur 
2). Det var däremot liten skillnad i användande av förfrågan vid de observerade 
tillfällena under lektionerna, vid start användes Förfrågan fem gånger, vid 
byte/tilldelning sex gånger och vid avslutning, som tidigare nämnt, sju gånger.  

 
Följande figur visar de skillnader som framkom mellan de båda verbala 
klassificeringarna i undersökningen. Figuren visar att befallning förekommer mer än 
förfrågan vid starten av lektionerna och vid byte av aktivitet/tilldelning av uppgift. 
Förfrågan används mer än befallning av de observerade lärarna vid avslutningen av 
lektionerna och vid övriga tillfällen under lektionerna. 
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Resultaten visar att lärarna använder en stark och dominerande icke-verbal 
kommunikation. Vid start av lektion visade lärarna att de bestämde genom att stå 
sträckta i ryggen och ha en öppen kroppsställning mot eleverna (se kapitel 5.3.1). 
Samma sak visade sig vid byte av aktivitet/tilldelning av uppgift med skillnaden att 
här använde sig lärarna mer av ansiktsuttryck och handgester (se kapitel 5.3.2). Även 
i slutet av lektionen använde lärarna sig av ett starkt kroppsspråk. Ett intressant 
resultat utöver detta är att lärarna öppnade upp sig mer mot slutet av lektionen och 
visade med ansiktsuttryck och miner att de var glada, i början av lektionerna visade 
de inte dessa tecken på glädje (se kapitel 5.3.3). Vid de övriga tillfällena under 
lektionerna använder sig lärarna av ett starkt och till viss del irriterat kroppsspråk 
Anledningen till det mer irriterade kroppsspråket var att vid de tillfällen som 
hamnade i kategorin övrigt var det ofta en elev som störde lektionen (se kapitel 
5.3.4). Då läraren använde sig av ett svagare kroppsspråk blev eleverna mer livliga 
och ifrågasättande av uppgifterna (se ruta 5). Befallning förekom vid de situationer 
då ordning var viktigt för att lektionen skulle fortskrida. Förfrågan förekom främst då 
läraren ville få fram reflektion eller diskussion hos eleverna.  
 
Resultaten visar sammanfattningsvis följande: Lärarna kommunicerar med eleverna 
vid starten på lektionen genom att använda sig av befallande verbala uttryck och ett 
starkt kroppsspråk. Vid byte av aktivitet och tilldelning av uppgift använder lärarna 
sig också av ett befallande ordval med ett starkt kroppsspråk. Vid avslutningen av 
lektionen använde sig lärarna istället av ett förfrågande sätt att kommunicera verbalt i 
kombination med ett starkt och glatt kroppsspråk. Vid de övriga tillfällena under 
lektionerna använde sig lärarna av ett starkt kroppsspråk i kombination med 
förfrågningar. Vanligaste sättet lärarna kommunicerade verbalt på med sina elever i 
undersökningen var genom förfrågan. Förfrågan förekom 33 gånger under 12 
observerade lektioner. Den vanligast förekommande Icke-verbala kommunikationen 
var ett starkt och öppet kroppsspråk. Det sätt att kommunicera på som var vanligast 
vid de delar av lektionerna som undersökningen fokuserar på var förfrågan. 
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6 DISKUSSION 
 
Syftet med undersökningen var att undersöka hur lärare kommunicerar med sina 
elever i undervisningen för att skapa aktivitet. Vi har undersökt hur lärare 
kommunicerar med sina elever vid fyra tillfällen under lektionerna. De fyra 
tillfällena är starten av lektionen, byte av aktivitet, avslutning samt övriga tillfällen. 
Vårt intresse för undersökningen grundar sig i vårt intresse för kommunikationen 
mellan lärare och elever. I följande kapitel kommer de av undersökningen 
framkomna resultaten att diskuteras. De framkomna resultaten kommer också ställas 
mot den i bakgrundskapitlet presenterade litteraturen. 

6.1 Förfrågan 
 
Förfrågan innebär en fråga där en person artigt ber om en aktivitet, ofta känner också 
personen som frågar redan till svaret (Yule, 2006). I resultaten frambringade i den 
här undersökningen framkommer det att förfrågan förekommer i två olika skepnader. 
Den ena innebär en stark likhet med Yules definition där läraren ställer en fråga där 
svaret redan är underförstått: 
 

”Alright, who’s sitting at the correct seat today?” 
     (Lärare A) 
 

Den andra definitionen innebär att frågan lockar fram aktivitet eller leder till 
eftertanke (Kong, 2009). Följande citat visar en situation där läraren använder 
förfrågan vid avslutningen av lektionen och ger eleverna tillfälle till reflektion över 
sitt eget arbete: 
 

”What did you think of today’s lesson? Did you learn anything?” 
     (Lärare E) 
 

Vi anser att förfrågan kan leda till förbättrad elevdemokrati då läraren ger eleverna 
större frihet att inom bestämda ramar själva påverka sin studiegång. Vi märkte en 
tendens till att läraren vid vissa tillfällen använde sig av förfrågan för att anta en mer 
tillbakadragen roll i klassrummet just för att låta eleverna ta mer ansvar själva. När 
läraren tar den rollen i klassrummet tror vi det leder till att eleverna måste ta mer 
ansvar för sitt arbete eftersom de inte kan förlita sig till att läraren ska ge dem 
kunskaperna. Det kan även vara ett medel för att skapa eftertanke för eleverna genom 
att de måste ta ansvar för att välja det alternativ där deras lärande främjas mest. Att 
använda förfrågan på det viset anser vi kan leda till att elevernas inre motivation 
ökar, de känner att de får vara delaktiga i sin egen inlärning (Imsen, 2006). Just den 
inre motivationen tycker vi är den motivation som är mest eftersträvansvärd för 
lärare. Vi anser det eftersom motivationen kommer från eleverna själva och inte via 
yttre omständigheter som betyg, belöningar och bestraffningar (Gärdenfors, 2010). 
Istället är det elevens egna drivkrafter som driver inlärningen framåt.  Om en elev får 
tänka efter om det den ska lära sig får denne chansen att själv hitta kunskapen, eleven 
känner att ämnet blir mer hanterbart. För att det ska fungera måste läraren tänka på 
att använda sig av undervisningsmaterial som är på rätt nivå (comprehensible input), 
alltså strax ovanför elevens kunskapsnivå (Harmer. 2005). Om nivån på språket blir 
för hög tror vi arbetssättet får motsatt effekt hos eleven, alltså att motivationen 
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sjunker. Det är en svår balansgång som sätter krav på läraren att känna sina elever 
och vilken nivå de ligger på kunskapsmässigt. 
 
Förfrågan användes vid samtliga observerade delar av lektionerna. Dock användes 
förfrågan mest vid de tillfällen vi valt att kategorisera som övriga tillfällen. Att 
förfrågan användes mycket vid de övriga tillfällena av lektionerna tror vi beror på att 
det är något som läraren inte kan planera. Därmed behövs en konversation mellan 
lärare och elev för att läraren ska kunna hjälpa eleven. Vid undervisningen där 
läraren står framför klassen och pratar tror vi läraren anser att han eller hon vet 
vilken information eleverna behöver. Därmed behöver läraren inte tala med eleverna 
utan kan tala till dem, alltså ge dem befallningar.  
 
Förfrågan kan användas och användes vid starten av lektionen. Vilket vi anser kan  
vara ett sätt att snabbt leda in eleverna i det tänkande som lektionen möjligen 
kommer innehålla: 
 

”Now, what would you like to start with?” 
     (Lärare C) 

 
Just vid tillfället som citatet ovan yttrades visade eleverna ingen större aktivitet, vi 
anser dock inte att det beror på yttrandet i sig utan snarare lärarens kontakt med 
eleverna och hur läraren använder sig av den icke-verbala kommunikationen (se 6.3). 
Förfrågan kan innebära negativa effekter om det inte används på rätt sätt. Med en 
klass präglad av osämja och för tillfället låg motivation tror vi att förfrågan som 
tillvägagångssätt skulle innebära sämre produktivitet från eleverna eftersom det ger 
möjlighet för eleverna att inte göra det de ska. Tilläggas bör att läraren ifråga inte 
visade styrka i sitt kroppsspråk, vilket troligtvis påverkade elevernas beteende till det 
negativa. Ytterligare en negativ aspekt av ett för frekvent användande av förfrågan är 
att uttalandena kan vara svåra att tyda för de ”svagare” eleverna (Baker & Hansen 
Bricker, 2009). En förfrågan enligt Yules (2006) definition är indirekt i sitt 
utformande. Det innebär att lyssnaren måste behärska språket tillräckligt mycket för 
att kunna läsa mellan raderna för att förstå vad läraren vill få fram med sitt uttalande. 
Ofta är elever i högstadiet i början av sin engelskinlärning och har mycket kvar att 
lära, därmed tycker vi att lärare ska vara så klara och tydliga i sina uttryck som 
möjligt i de åldrarna. På gymnasiet tror vi att eleverna har kommit längre, både i 
allmän kunskap och språklig nivå, så de är bättre lämpade att tilltalas med hjälp av 
förfrågningar. 

6.2 Befallning 
 
Definitionen av en befallning är när en talare säger till en lyssnare att utföra en 
aktivitet utan att ge denne ett alternativ (Stensmo, 2000). Just den definitionen är den 
vi letat efter i undersökningen. Befallning förekom ofta under lektionerna och vid de 
tillfällen som undersökningen främst fokuserade på (start, byte av aktivitet och 
avslutning). Befallning användes mer än förfrågan vid start och byte av 
aktivitet/tilldelning av uppgift. Resultaten visar alltså på att befallning är något som 
används inom skolan för att aktivera eleverna. Användandet av befallning visar på att 
lärarna i undersökningen är auktoritära i sin undervisning. Användandet visar också 
att lärarna är tydliga i vad de vill att eleverna ska göra så även de ”svagare” eleverna 
följer med i undervisningen (Baker & Hansen Bricker, 2009) Vid de lektioner i 
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undersökningen där läraren inte använder sig av befallning vid något tillfälle visar 
det sig att lektionen inte fortskrider på ett sätt som läraren önskat. Under de 
lektionerna är elevernas aktivitet lägre och i några elevers fall obefintlig. 
Anledningen till denna reaktion från eleverna är svår att se utan vidare 
efterforskningar men slutsatser vi drar av det är att just de eleverna inte är redo för 
det ansvar som det krävs av dem när läraren ger dem alternativa arbetsuppgifter. Det 
är upp till eleverna att ta eget ansvar för att dessa uppgifter blir genomförda. 
 
Lärarna i undersökningen använder sig, som tidigare nämnt, av befallning vid 
samtliga delar av lektionerna men allra mest vid byte av aktivitet/ tilldelning av 
uppgift där det används med elevaktivitet som följd: 
 

”Questions? Alright, start working!” 
     (Lärare A) 

 
Vi anser att befallningar används på det viset för att läraren snabbt ska få ihop 
gruppen efter att de har varit upptagna med eget arbete och de behöver ett klart 
tecken på att en ny aktivitet ska påbörjas. Befallning tycker vi hör ihop med yttre 
motivation, eleverna gör uppgiften för att göra läraren nöjd eller helt enkelt för att de 
är trötta på att han eller hon tjatar på dem. Det kan även leda till mer motiverade 
elever då uttalandena är tydliga i vad läraren vill att eleverna ska göra (Baker & 
Hansen Bricker, 2009). De elever som har det svårt med språket har lättare att förstå 
vad de ska göra och blir då mer motiverade att göra övningen. 
 
Som tidigare nämnt är vi av åsikten att givande relationer inte kan byggas mellan 
lärare och elev med befallning som grund. När man använder sig av befallning ofta i 
undervisningen anser vi att det påverkar elevdemokratin på ett negativt sätt. Eleverna 
får inte själva tänka efter angående en uppgift och läraren befaller eleverna vad de 
ska göra och ofta på vilket sätt de ska göra det också. Dock anser vi att det 
underlättar för elever som har det svårt med språket att få uppgifter så klart och 
tydligt förklarat som möjligt. Hos de eleverna anser vi att befallning är att föredra. 
 

6.3 Icke-verbal kommunikation 
 
Den Icke-verbala kommunikationen visar snabbt om en person är effektiv eller 
ineffektiv, självsäker eller osäker samt vänlig eller reserverad (Juhlin, 2005). Precis 
som Juhlin påpekar såg vi snabbt på de observerade lärarna vilket budskap de 
förmedlade med sitt kroppsspråk. Lärarna i undersökningen använder sig av kroppen 
på flera olika sätt när de kommunicerar med eleverna. Många av lärarna använder sig 
av ögonkontakter med eleverna för att läsa av om eleverna har förstått vad läraren 
har sagt eller om de måste upprepa sig på nytt. Miner och gester används frekvent för 
att ytterligare förtydliga uttalanden och för att försäkra sig om att eleverna har 
förstått det läraren nyss har sagt. 
  

”pekar med båda händerna mot de elever som ska jobba ihop. Skapar 
ögonkontakt med vissa elever i de olika gruppkonstellationerna” 
      (Lärare B) 
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I resultaten av undersökningen framkommer det att lärarna använder sig av ett starkt 
kroppsspråk när de kommunicerar med eleverna med syftet att aktivera eller få dem 
att lyssna. Enligt Juhlin (2005) gör man ett stabilt intryck genom att stå upprätt och 
stolt med blicken framåt. De lärare som visade ett starkt kroppsspråk stod då raka i 
ryggen och vända mot eleverna, inte helt sällan med händerna i sidorna eller 
pekandes på elever eller tavlan. Vi anser att de har det kroppsspråket för att enklare 
kunna läsa av eleverna och se om de följer med i instruktionerna. En effekt av att de 
står sträckta och raka i ryggen är att de visar att de är en auktoritet, en person att 
lyssna på. När en lärare i undersökningen använde sig av ett mer osäkert kroppsspråk 
visade det sig att eleverna blev mer okoncentrerade och inte skötte sina uppgifter. 
 

”armarna i kors över bröstet. Blicken flackar och riktas ett par 
gånger ner i bordsskivan” 
      (Lärare C) 

 
Vi tror det beror på att elever i dagens skola är vana med att lärare är starka i 
kroppsspråket. När en lärare väl inte är stark i kroppsspråket visar det eleverna att 
denna lärare inte har något viktigt att komma med. Vi tror elever har så mycket att 
tänka på i dagens skola att de, medvetet eller omedvetet, snabbt sorterar ut 
information de inte tror är viktig. Vi tycker det är upp till läraren att visa för eleverna 
att det som talas om är intressant och viktigt. För att göra det måste kroppen vara 
med på noterna. 
 
Förfrågande verbala uttryck framträdde mest frekvent i undervisningen Vi trodde 
inför undersökningen att befallning och ett starkt kroppsspråk går hand i hand. Att 
lärare istället främst använder sig av ett starkt kroppsspråk i kombination med 
förfrågningar är ett resultat som vi anser vara oväntat. Dock är det en kombination 
som fungerar bra för många lärare i undersökningen, de får eleverna att arbeta 
effektivt utan att befalla dem vad de ska göra. Vi tror det har mycket att göra med 
kroppsspråket. Vi anser att de resultaten inte beror på hur läraren står inför klassen, 
utan vilka miner läraren ger och vad ögonen säger. 
 

6.4 Lärarnas strategier i klassrummet 
 
Under våra observationer har vi sett prov på ett par olika strategier för att skapa en 
atmosfär av lärande i klassrummet. Innehållet i en lektion ska vara av ett slag som 
väcker elevens intresse, att behandla endast lärobokens texter anser vi inte leda 
eleven till motiverade elever som lär sig vad de ska. Vi tror eleverna hellre vill arbeta 
med material som har anknytning till den ”riktiga världen”. Savignon (2006) skriver 
om Real World Issues, alltså ämnen som förekommer i den riktiga världen. Om man 
vill arbeta med texter på en högstadie eller gymnasienivå anser vi att lärare enkelt 
kan hitta bra och användbara texter online på de stora engelskspråkiga nyhetssidorna. 
Om vi tar ”Lärare D” som exempel får eleverna chansen att leta upp eget material 
som de kan använda sig av när de ska skriva sina arbeten. 
 

“Ok. It is time to start. Today you are going to continue on your 
projects. You may go to the library if you wish, but be back here at 
two. Any questions?” 
     (Lärare D) 
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Ovanstående citat kan förutom till ”Real World Issues”, också kopplas till 
organiseringsstrategier vilket innebär att eleven försöker skapa sig en helhetsbild av 
materialet de ska lära in. Det kan exempelvis ske genom att skumläsa en text för att 
få en överblick över innehållet för att sedan dyka djupare ner i de delar som eleven 
anser vara viktigast (Imsen, 2006). Även det arbetssättet har vi sett prov på under 
våra observationer. Eftersom de ämnen ”Lärare D” hade valt ut till eleverna var 
ganska fria fick de själva sätta sig in i ämnet och skilja ut bra information samt vara 
källkritiska. Att arbeta på det sättet ger eleverna en stor frihet och elevdemokrati 
vilket vi anser har en positiv inverkan på deras motivation för inlärning. 
 
 ”Lärare E” har i sin undervisning bland annat arbetat med diskussioner i par. De 
diskussionsämnen läraren använde sig av var sådant som har varit aktuellt på 
nyheterna den senaste tiden och därmed sådant som eleverna kan relatera till och 
lättare ha en åsikt om. Detta kan relateras till Elaboreringsstrategier vilket innebär att 
bearbeta stoffet som ska läras in genom att relatera det till något som eleven redan 
vet (Imsen, 2006). Elaboreringsstrategier och ”Real World Issues” är alltså kopplade 
till varandra. Vi anser att användandet av de båda strategierna är bra eftersom det gör 
att ämnet förhoppningsvis blir mer intressant för eleverna och deras motivation växer 
då de märker att ämnet har anknytning i den verkliga världen. I kontrast till det är 
läroböckernas texter ofta utdaterade och därmed ointressanta för eleverna. 
 
Repetitionsstrategierna innebär att repetera en kunskap tills den sitter, exempelvis 
glosor (Imsen, 2006). I de lektioner som vi observerade såg vi inga prov på 
repetitionsstrategier, trots att vi vet att sådana moment i undervisningen förekommer.  
 
Vygotskijs proximala inlärningszon (Imsen, 2006) innebär att läraren agerar 
handledare för eleven när nya inlärningar ska ske. Målet för läraren är sedan att 
eleven ska bli mer och mer självständig med tidens gång för att sedan bli självständig 
i sitt lärande. I resultaten kan vi inte urskilja något tillfälle som visar på användande 
av den proximala inlärningszonen. För att det skulle vara möjligt hade 
observationerna behövts skildra ett flertal lektioner med samma lärare. Vidare visar 
observationerna inga detaljerade konversationer mellan lärare och elev där enskild 
handledning sker under elevernas arbete. Grundtanken med den proximala 
inlärningszonen tilltalar oss då det ger eleven klara möjligheter att utvecklas i sin 
egen takt samt att lärare och elev arbetar framåt tillsammans för att nå ett gemensamt 
mål. I kontrast till detta innebär arbete enligt mäster-lärling förhållandet att läraren 
bestämmer helt själv hur arbetet fortskrider (Nielsen & Kvale, 2000). Vi är dock av 
åsikten att båda dessa tillvägagångssätt har en plats i dagens skola för gott lärande. 
Vi tror att det är en mognadsfråga vilket sätt som passar för olika elever. 

6.5 Mötet med eleven 
 
Olsson (2006) skriver att läraren bör ha goda kunskaper i relationskompetens. Det 
innebär att läraren måste vara duktig på att lyssna och vara empatisk. I 
undersökningen visar det sig att läraren använder sig mycket av befallningar i 
undervisningen. Vi är av åsikten att en lärare inte kan bygga en god mäster-lärling 
relation till sina elever genom att befalla dem att göra saker (Nielsen & Kvale, 2000). 
Det bör ske i samförstånd, där mästaren leder eleven till kunskapen genom att eleven 
själv tror att den hittar den. De lärare som använder sig av förfrågan får i 
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undersökningen ett trevligare gensvar från eleverna. Undersökningen visar också hur 
lärare använder sig mycket av förfrågan vid de tillfällen som kategoriserats som 
”övriga tillfällen”. Under de tillfällena är det ofta bara läraren och eleven som talar 
till varandra. I just de tillfällena tror vi att läraren har en god chans att bygga en bra 
mäster-lärling relation till eleven. Imsen (2006) skriver att läraren ska kunna 
identifiera varje elevs behov och vi tror att det är vid dessa spontana möten med 
eleverna som läraren lär sig förstå eleven och de behov denne har. Kernell (2002) är 
av samma åsikt då han skriver att all undervisning bygger på kommunikation mellan 
läraren och eleverna och all kvalitativ kommunikation kräver en god relation mellan 
lärare och elev.  
 
När läraren talar till hela klassen är det svårt att skapa kontakt och för att då enklare 
hålla reda på hela gruppen använder sig läraren av ett tydligt och direkt språk som är 
lätt att förstå. För att kunna anpassa sitt språk efter elevens behov anser vi att läraren 
måste planera lektionen efter elevernas kunskaper. Raustorp (2004) skriver om just 
behovet av en välplanerad lektion. Planeringen är mycket viktig för hur lärarens 
tanke med lektionen fortskrider. Även om planeringen inte alltid kan följas till punkt 
och pricka är den ändå en utgångspunkt för målet med lektionen.  
 
En viktig del av mäster-lärling förhållandet (Nielsen & Kvale, 2000) i klassrummet 
är att läraren successivt minskar sitt stöd till eleverna och tvingar dem att lösa 
problem mer självständigt. Eftersom vi endast har observerat de deltagande lärarna 
vid två tillfällen som var tätt ihop tidsmässigt går det inte att se om någon av lärarna 
gradvis minskar sin hjälp till eleverna. För att kunna göra det krävs det längre 
observationer, alltså en studie av en lärare för att se om Nielsen och Kvales (2000) 
teori stämmer överens med hur det ser ut i skolvärlden idag. 
 

6.6 Avslutning/Slutsats 
 
Vi anser att vi har besvarat det övergripande syftet att undersöka hur lärare 
kommunicerar med sina elever för att skapa en atmosfär av lärande och aktivitet. Vi 
har gjort det genom att bearbeta det insamlade observationsmaterialet och 
transkriberingar som därtill hörde. 
 
Ett intressant resultat av undersökningen var att förfrågan var det som användes mest 
av de lärare som medverkade i undersökningen. Förfrågan användes 33 gånger, att 
jämföra med befallning som användes 27 gånger. Intressant utöver det är att 
befallning var mest frekvent använt vid de tillfällen då läraren talade till hela klassen 
under lektionen. Förfrågan användes alltså mest vid de tillfällen som kategoriserats 
som övrigt men även ofta för att avsluta lektionerna. Vi anser att det beror på att 
läraren vill se till att hålla koll på den stora elevgruppen vid starten av lektionen och 
byte/tilldelning av uppgift för att lektionen ska fortsätta under kontroll. Att avsluta 
med en förfrågan ger eleverna chansen att reflektera över det de skulle ha lärt sig. Vi 
tror att elevernas lärande gynnas om de fortsätter att fundera över lektionens innehåll 
även efter att läraren har sagt ”hej då”. 
 

6.7 Vidare forskning 
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Att sättet lärare kommunicerar med sina elever på påverkar deras aktivitet anser vi 
vara klarlagt i studien. Det vi fokuserat på i den här undersökningen var som bekant 
hur lärare på högstadiet och gymnasiet kommunicerar med sina elever för att skapa 
aktivitet. Ett intressant ämne för vidare forskning kan vara att undersöka hur lärare i 
de yngre åldrarna kommunicerar med sina elever för att få dem att ta de första stegen 
mot att lära sig ett helt nytt språk. Ytterligare en fråga som kan undersökas är att 
klarlägga de skillnader som möjligen finns i kommunikationen mellan lärare och 
elever på högstadiet och gymnasiet. 
 
I vår undersökning var det lärare i ett teoretiskt ämne som observerades i deras 
arbete. Ytterligare forskning som vi anser vara intressant är hur lärare i praktiska 
ämnen som Idrott och hälsa eller Slöjd kommunicerar med sina elever. De har andra 
förutsättningar än lärare som huserar i vanliga klassrum. I en idrottshall är det större 
miljöer och eleverna är i mer rörelse. I en slöjdsal finns det många maskiner som 
väsnas och kan vara potentiellt farliga. Hur kommunicerar dessa lärare eleverna för 
att överkomma dessa extra moment? 
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BILAGA 1 
 

Missivbrev 
 

Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter som studerar på vår sista termin på lärarutbildningen. Under 
denna termin ska vi genomföra en vetenskaplig studie som ska mynna ut i ett 
examensarbete. 
Det ämne som vi har valt att fördjupa oss i är hur lärare i engelska kommunicerar 
med sina elever. Vi har valt att fokusera oss på ämnet engelska eftersom vi blir 
utbildade i detta ämne. 
 
Undersökningen av detta sker genom att ni observeras i hur ni kommunicerar med 
era elever under två lektioner. 
 
När resultatet sammanställs kommer de lärare som deltagit i undersökningen att vara 
anonyma. 
 
Denna studie genomförs med syfte att utveckla lärares förståelse för språkets 
betydelse för främjandet av lärande. 
 
Vid intresse eller övriga frågor så kan ni höra av er via mejl eller telefon till: 
Anders: 0768 47 53 97 af22dy@student.hik.se 
Viktor: 0703 28 71 38  vf22ak@student.hik.se 
 
Tack på förhand för ert engagemang och deltagande. 
 
/ Viktor och Anders  



 

BILAGA 2 
Observationsmall  
 
Hur startar läraren lektionen? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Hur gör läraren vid eventuella frågor och problem? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Hur kommunicerar läraren vid tilldelning av arbetsuppgifter? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Hur beter sig läraren under aktivitet? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Hur delar läraren in eleverna i grupper/par? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Hur avslutas lektionen? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Övriga iakttagelser? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 


