
Student    

Vt 2016 
Examensarbete, 30 hp 
Grundlärarprogrammet, 240 hp 

 

Våga göra sin röst hörd 

Att som lågstadielärare bädda för ett dialogiskt klassrum 

Emelie Johansson 
 

 

 

 





 

Abstract 

This study has through observations and interviews studied how teachers work with classroom 

discourse in the lower ages. The focus has been on discussing teacher’s stance towards a dialogical 

classroom, as well as discovering how, and under which circumstances, the students communicate 

verbally. By contacting four different teachers and spending a day with each of them the study has 

found that most agree that a good verbal skill is beneficial for students. It helps them gain confidence 

as well as develop their understanding. However, the teachers do not reflect much about their own use 

of language. Through observations it was noticed that the way interactions are organized, as well as 

how the language is used, has impact on the student’s responses. 
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1 Inledning 

För att få ett godkänt betyg inom ämnet svenska i slutet av grundskolan, finns det i 

läroplanen uttryckt att eleven skall kunna: ”…ställa frågor och framföra åsikter med enkla 

och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och 

diskussionerna framåt” (Lgr11, 2011). Formuleringar som dessa står att läsa även kring 

övriga ämnen, där det speciellt för att nå de högre betygen krävs att eleverna kan diskutera 

och argumentera.  

I de lägre åldrarna är denna fokus på diskussion inte lika markant. Dock finns den 

alltjämt där. Ordet som istället används är samtal, att eleverna skall lära sig samtala kring 

elevnära frågor. Detta genom att använda sig av frågor, ge kommentarer och framföra 

egna åsikter (Svenska Lgr 11, 2011). 

Även Svanelid (2011:20) lyfter vikten av den kommunikativa förmågan (i vilken det 

ingår även muntlig kommunikation) i det han har benämnt som ”The Big 5”. Utifrån hans 

genomgång av grundskolans kursplaner, fann han att den kommunikativa förmågan, 

liksom analysförmågan och den metakognitiva förmågan, finns med i omkring 80 procent 

av de långsiktiga kraven, liksom kunskapskraven. Denna studie strävar efter att undersöka 

hur lärare arbetar med denna muntliga delen av kunskapskraven. 

1.1 Bakgrund 

Under den begränsade tid jag har spenderat i olika klassrum har jag noterat ur svårt det 

kan vara att som lärare ta ett steg tillbaka, att låta eleverna föra dialogen framåt. Skulle 

detta ske fann jag att det ofta kändes som om man då skulle tappa kontrollen över 

klassrummet, och över elevernas lärande. Detta är något som även Wells & Arauz 

(2006:418ff) liksom Dysthe (1995:222) lyfter som en påverkande faktor för hur 

klassrumsdiskursen kan se ut.  

Under min avslutande VFU (verksamhetsförlagda utbildning) spenderade jag en 

månad i en skola i Australien. Något jag noterade under denna tid var att det där fanns ett 

stort fokus på att undervisningen skulle utgå från eleverna, där de lär sig att kommunicera 

muntligt. Redan från en tidig ålder skulle eleverna kunna argumentera för sin åsikt och 

förklara hur de tänker. Detta var något som lärarna arbetade med dagligen utifrån den 

metod som skolan använde sig av (Walker Learning Approach). Det kunde vara genom 

att ställa frågor till eleverna där de skulle förklara sina val, eller att genom olika övningar 

ge eleverna språkliga strategier för hur de för och följer med i en dialog.  

Då jag kom tillbaka till Sverige fortsatte mina reflektioner kring detta, över mina egna 

och andras didaktiska val. Jag noterade hur lätt det är att använda det dialogmönster som 

brukar benämnas IRE (initiation – response – evaluation, Mehan 1976:86), utan att det 

reflekteras över varför detta används. Frågorna som jag och andra använde hade ofta ett 

förväntat rätt svar. Eleverna förstod detta snabbt och istället för att fokusera på innehållet 

i undervisningen, kändes det som om största fokus hos dem låg på att hitta det rätta svaret, 

det svar som läraren vill ha (Mehan 1976:292). När det handlar om att skapa möjligheter 

till effektivt lärande och förståelseutveckling hos elever är dock många överens om att 
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det även krävs samtal och diskussioner och inte endast repetition av kunskap (Wells & 

Arauz 2006, 416; Applebee et. al. 2003, 685). 
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Forskningsöversikt 

1.2 Dialog, diskussion och diskurs  

Genom dialog och diskussioner får eleverna möjlighet att ta del av de kunskaper som 

deras klasskamrater, liksom deras lärare, har. De får även möjlighet att omvärdera den 

kunskap som de själva besitter (Almasi 1994:304ff). Detta är något som återfinns inom 

det sociokulturella perspektivet, ett perspektiv som kommer att diskuteras senare i texten 

och är där denna studie tar sitt avstamp. Dock är det av vikt att först titta närmare på de 

begrepp som vi redan har stött på, nämligen dialog, diskussion och diskurs. Begrepp som 

inte är helt lätta att greppa.  

1.2.1 Dialog 

Dialogbegreppet brukar vanligtvis definieras som en konversation eller samtal mellan två 

eller flera personer (Linell 2009:3). Denna definition går dock att utveckla och diskutera. 

Linell (2009:4f) utvecklar vidare olika synsätt på begreppet som påverkar hur det 

används. Dialog kan exempelvis ses som en direkt, fysisk interaktion mellan två eller 

flera personer. Något som också kan utvecklas till att inkludera exempelvis telefonsamtal 

och textmeddelanden, där svaren då är något fördröjda. Det handlar dock om en 

observerbar interaktion. Detta kan till viss del kopplas till Robin Alexanders (2001:527, 

i Alexander 2006:17f) definition i vilken dialog handlar om att använda autentiska frågor, 

diskussion och utläggningar för att guida och hjälpa eleven, liksom delgivandet av ny 

information. I en klassrumsmiljö menar han att dialog, utifrån denna definition, har stor 

möjlighet att frambringa engagemang och förståelse hos eleverna. Stort fokus läggs på 

den verbala interaktionen där det sker en turtagning mellan vilka som bidrar i 

konversationen.  

Dock kan Alexanders fokus på autentiska frågor, där läraren inte har ett förbestämt 

svar och frågan ställs för att man vill veta något nytt (Dysthe 1995:58f), liksom på att 

dialogen skall leda till ny förståelse hos eleven, även kopplas till ett annat synsätt på 

dialogbegreppet. Linell (2009:5f) beskriver det han kallar för en mer abstrakt syn på 

dialog som något som innefattar:  

”…any kind of human sense-making, semiotic practice, action, interaction, thinking or 

communication, as long as these phenomena are ’dialogically’ (or ’dialogistically’) understood.  

 

Inom denna definition inkluderas mycket mer i begreppet och dialog begränsas inte till 

det observerbara, utan även exempelvis en inre dialog med sig själv inkluderas. 

I och med denna mer abstrakta och mer inkluderande synen på dialog kan man utan 

svårigheter se hur Linell influerats av filosofen Mikhail Bakhtins dialogsyn (1981:318, i 

Dysthe 1995:63ff). Bahktin menar att dialog är grunden för själva livet. Att leva handlar 

om ställa frågor, att lyssna, att svara och att komma överens, samt att människan är hela 

tiden i ständig dialog. Det är genom språket och dialogen som en människa definieras. 

Dialog blir således ett så mycket större begrepp än att endast handla om ett samtal. 
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Bakhtins teorier kopplas också till undervisning i det att han menar att mening och 

förståelse skapas tillsammans med, och i dialog med, andra. Han lyfter även vikten av 

respons och återkoppling i dialogen, då det är i detta samspel – respons, gensvar och 

dialogiskt utbyte – som förståelse skapas.  

1.2.2 Diskussion 

Även diskussionsbegreppet kan vara komplicerat att greppa. Detta då författare tenderar 

att inte ha någon klar distinktion mellan dialog och diskussion. Exempelvis definierar 

Applebee et.al. (2003:700ff) diskussion som ett utbyte av information på minst 30 

sekunder, vilket sker mellan minst tre personer. En definition som kan tyckas snarlik den 

grundläggande definitionen för dialogbegreppet. Alexander (2001:527, i Alexander 

2006:17) skiljer på begreppen dialog och diskussion och menar att det handlar om två 

olika former av pedagogisk interaktion. Diskussion benämner han då som ett öppet utbyte 

mellan lärare och elev, eller mellan elever, med målsättningen att dela information, 

utforska idéer och lösa problem. Han menar också att diskussion används inom en dialog.  

Dysthe (1995:67) lyfter även hon att en diskussion bygger på att ett inlägg ska besvaras 

med ytterligare ett inlägg, vilket hon menar gör att det dialogiska är inbyggt. I vissa fall 

används även diskussion som ett sätt att arbeta mot ett mer dialogiskt klassrum (Dysthe 

1995:230ff). 

I detta arbete ligger utgångspunkten i Bakhtins syn på dialogen som grunden för att 

skapa förståelse, något som även Alexander påpekar. I de fall som diskussionsbegreppet 

används, handlar detta om att arbeta mot ett mer dialogbaserat klassrum.  

1.2.3 Diskurs 

Då de ovanstående begreppen lyfts är det även lämpligt att diskutera begreppet diskurs. 

Liksom vad gäller de två ovanstående begreppen finns det flera olika definitioner av 

diskurs vilket kan göra det svårförståeligt. Winther Jørgensen & Philips (2000:7) noterar 

att begreppet oftast innefattar en idé om att vårt språk är strukturerat och följer olika 

mönster beroende vilken social domän man agerar inom. Detta är dock något som kan 

utvecklas vidare.  

Blommaert (2005:3), exempelvis, inkluderar alla de semiotiska uttryck som uttrycker 

mening och som kan sättas i samband med historiska, sociala och kulturella mönster. Han 

menar att det vi benämner som språk endast är en del av diskursen, där diskursen också 

innefattas av andra semiotiska uttryck såsom bild och format. Blommaert hänvisar till 

Hanks (1996) och menar att diskurs bör ses som ”language-in-action”. Med detta menar 

han att fokus måste läggas på språket, liksom till hur andra semiotiska uttryck används 

och hur dessa får mening. 

För diskurs är något som Blommaert (2005:4) menar, har betydelse för människor, det 

är något vi använder oss av varje dag. Språkbruket ser också olika ut beroende på 

omgivningen. För att således kunna få en förståelse för språket krävs att det sätts in i en 

kontext, att det finns en relation mellan språket som används och det syfte som det har, 

liksom de förhållanden som finns då språket brukas. 
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Börjesson (2003:21) påpekar att studerandet av diskurser och sociala konstruktioner 

innefattar att fundera över det som sägs, hur det sägs, liksom vad som skulle kunna ha 

sagts. Han lyfter att det inom diskursen finns gränser som visar vad som är accepterat 

inom ett visst sammanhang, liksom att de också talar om vad man inte bör säga. Diskursen 

talar även om vem som får tala och att det finns en talordning över vem som anses mest 

kapabel. I denna studie studeras diskursen i klassrummet, en diskurs som innefattar 

läraren/lärarna och eleverna och som har som utgångspunkt att det ska ske en 

kunskapsutveckling. 

1.3 Det sociokulturella perspektivet 

En grundtanke inom det sociokulturella perspektivet är att just interaktionen och 

kommunikationen mellan människor är grundläggande för lärande och utveckling (Säljö 

2000:22ff). Språket ger oss förmågan att dela erfarenheter och kunskaper med varandra 

(ibid. 34).  

Genom språket, genom samtal och konversation, anses det inom detta perspektiv att 

tänkande inte endast behöver vara något som sker inom en själv. Tänkande kan också 

vara en kollektiv process, där flera hjälper varandra att finna mening. Detta blir då ett 

yttre tänkande som sker med hjälp av språket som kommunikationsmedel. Det inre 

tänkandet beskrivs istället som ett slags samtal som förs med sig själv. Språket kan således 

ses som en länk mellan det yttre och det inre tänkandet (Säljö 2000:107f).  

Ytterligare en aspekt ur det sociokulturella perspektivet är det som tar upp lärarens, 

och andra elevers, roll i lärandet. Detta brukar diskuteras utifrån termen the zone of 

proximal development (den proximala utvecklingszonen). Pihlgren (2013:48ff) diskuterar 

Vygotsky och menar att denne ser lärandet som en interaktiv process där eleverna med 

hjälp av att samspela med andra och med kontexten kan utveckla nya färdigheter. Detta 

då var och en av oss har tillgång till den proximala utvecklingszonen, något som vi inte 

kommer åt på egen hand. För att komma vidare med kunskapsutvecklingen behöver 

således eleverna stöd och vägledning av vuxna eller av kamrater som har kommit längre 

i sitt lärande. Dessa hjälper eleven med sådant som denne ännu inte har nog med 

kunskaper om, samtidigt som de visar hur problemen kan lösas (Dysthe 1995:55, 

Vygotsky 1978:32). Samspel med andra gör således att vi kan förstå saker vi inte förstått 

tidigare (Pihlgren 2013:48). 

Genom den proximala utvecklingszonen får även läraren möjlighet att påverka 

lärandet. Detta då denne systematiskt kan arrangera kontext och samspel vilka utmanar 

eleverna vidare (Pihlgren 2013:52). 

1.4 Diskursen i klassrummet 

1.4.1 IRF 

Den vanligaste typen av dialogmönster som återfinns i ett klassrum är det som brukar 

kallas för IRE (Nassaji & Wells 2000:400, Mehan 1979:286) eller IRF (Sinclair & 
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Coulthard 1975:21). Detta förtydligas som initiation – reply – evaluation/feedback. Dessa 

tre steg beskriver hur en dialog mellan lärare och elev först initieras genom exempelvis 

en fråga. En elev ger därefter svar på denna fråga, vilket leder till att läraren utvärderar 

eller ger respons (feedback) på svaret. Detta dialogmönster kan vara fördelaktigt i vissa 

fall. Med hjälp av IRF är det möjligt att i exempelvis större grupper få mer struktur och 

ordning i klassrummet (Wells & Arauz 2006:421). Det är även naturligt att påbörja en 

interaktion mellan lärare och elever med en fråga. På så sätt introduceras ett ämne att 

diskutera, liksom att det kräver svar (Nassaji & Wells 2000:400). 

Dialogmönster kan leda till flertalet möjliga utfall, beroende på hur detta tredje steg 

(respons) används. Myhill & Dunkin (2005:424) fann att värderande respons är det 

dominerande i klassrummet. Detta betyder att allt som oftast använder lärare frågor där 

de redan har ett specifikt svar i åtanke, där värderingen läggs i huruvida eleven lyckas 

finna det korrekta svaret eller ej (Mehan 1979:286, Sinclair & Coulthard 1975:36f). På 

detta sätt kan läraren både informera och överföra ny information, och samtidigt utvärdera 

eleven (Almasi 1994:304f). Detta tenderar dock att leda till att elevernas svar blir korta 

och oengagerade (Sinclair & Coulthard 1975:36), liksom att eleverna snabbt drar 

slutsatsen att det endast finns ett korrekt svar, även om detta inte alltid är fallet (Mehan 

1979:292). 

Detta dialogmönster, tillsammans med föreläsningar, utgör de vanligaste formerna av 

vad som brukar kallas för det monologiska klassrummet. Denna typ av undervisning 

menar Dysthe (1995:222) handlar om en envägskommunikation. Fokus ligger på att 

förmedla, reproducera och mäta en förbestämd kunskap. Även om det inom denna typ av 

klassrum självfallet också förekommer dialoger, menar Dysthe (ibid.) att detta snarare 

handlar om vad hon benämner som monologisk dialog, där läraren i all väsentlighet 

dominerar interaktionen och eleverna endast fyller i där läraren lämnar öppet.  

1.4.2 Det dialogiska klassrummet 

Det dialogiska klassrummet å andra sidan bygger på ett samspel mellan elever och mellan 

elev och lärare (Dysthe 1995:222). Om läraren använder uppmuntrande respons, där de 

kräver argument, samband och dylikt från eleven, är det möjligt att skapa diskussioner 

(Nassaji & Wells 2000:400f). I klassrum där undervisningen är mer diskussionsbaserat 

har studier funnit att elever bättre internaliserat kunskaper och förmågor, liksom visat 

bättre resultat gentemot elever som inte arbetat på detta sätt (Applebee et.al. 2003:685, 

717). Pihlgren (2013:54ff) påpekar att eleverna alltid har med sig upplevelser och 

kunskaper som är grunden för deras förförståelse. Denna förförståelse formar hur 

dialogen utvecklas och hur elevernas fortsatta förståelse ter sig. Samtidigt påverkar 

dialogen elevernas förförståelse och redan vid första frågan sker en förändring i elevernas 

tankar. För att skapa förståelse och effektivt lärande är således just användandet av 

diskussioner effektivt (Wells & Arauz 200:416, Applebee et.al. 2003: 685). Almasi 

(1994:304ff) fann exempelvis att då man arbetat med diskussioner gav sig eleverna in på 

mer invecklade och komplexa funderingar, liksom att eleverna ställde väsentligt fler 

frågor. 
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Alexander (2006:19) menar att det finns vissa principer som bör uppfyllas för att en 

interaktion skall kunna betraktas som en genuin dialog. Han har formulerat dessa fem 

hållpunkter som är eftersträvansvärda för ett dialogiskt arbete: 

 

1. Collective – att lärare och elever tar sig an lärandet tillsammans. 

2. Reciprocal – att lärare och elever lyssnar på varandra, delar idéer och 

överväger andras synpunkter. 

3. Supportive – att eleverna kan föra fram sina idéer utan rädsla för att man har 

gjort fel, att samtliga i klassen hjälper varandra.  

4. Cumulative – att lärare och elever bygger vidare på egna och andras idéer och 

tankar.  

5. Purposeful – att läraren planerar och styr klassrumsdialogen utifrån specifika 

lärandemål. 

 

De tre första punkterna menar Alexander (2008:11) fokuserar på hur dialogen i 

klassrummet bör utföras. De sista två lägger istället fokus på innehållet av dialogen, vilket 

också är de hållpunkter som är svårare att uppfylla. Speciellt att göra dialogen kumulativ 

lyfter Alexander (ibid.) som det mest utmanande av de fem. Detta kräver mycket av 

lärarna, då det kräver skicklighet, stora ämneskunskaper, liksom stor insikt i varje elevs 

kunskapsnivå. Läraren måste på endast ett fåtal sekunder ta in elevens svar, reflektera och 

konstruera sådan feedback att tänkandet förs framåt, vilket har funnits är det som oftast 

det mest komplicerade att genomföra. 

Pihlgren (2013:83) använder istället begreppet lärgemenskap då hon diskuterar 

klassrumsdialog, vilken till viss del kan kopplas till Alexanders ovanstående principer för 

ett dialogiskt klassrum. I en lärgemenskap uppfattar alla, både lärare och elever, att de 

tillsammans arbetar för att lära sig mer. Pihlgren menar att detta behövs för att lärandet 

skall upplevas som spännande och stimulerande, liksom att det då också kräver 

ansträngning och ansvar från samtliga.  

Som Wells & Arauz (2006:418ff) dock påpekar är det inte möjligt att endast arbeta 

genom diskussioner, även om man kan arbeta mer eller mindre diskussionsbaserat. 

Exempelvis behövs en monologisk envägskommunikation då det handlar om förmedling 

(Dysthe 995:225). Handlar det däremot om att skapa mening behövs dialoger för att 

elever ska komma vidare i sitt tänkande (ibid.:226).  Således handlar det om att som lärare 

vara medveten om diskursen i klassrummet och de didaktiska val man gör, och hur detta 

påverkar eleverna.  

Detta är något som även Alexander (2006:18) poängterar då han diskuterar den 

dialogiska pedagogiken. En viktig del inom denna pedagogik handlar om att som lärare 

kunna behärska de olika typerna av ”teaching talk”, som han benämner det. Detta 

innefattar att ha kunskap om rote (utantillinlärning), recitation (deklaration, upprepning 

från minnet), exposition (förklarande, samtliga i vilka eleverna inte har en stor aktiv roll), 

liksom att kunna hantera diskussioner och dialoger. Alla dessa fem har en användbar plats 
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i undervisningen, dock menar han att de interaktiva delarna bör baseras på de två 

sistnämnda.  

1.5 Att arbeta dialogiskt 

1.5.1 Klassrumsklimatet 

”In most contemporary American Classrooms, student are not accustomed to respond to such bids 

(dialogic bids), and it takes time for them to learn what to do in such situations. If making a dialogic 

bid requieres the teacher to take risks, then responding to a dialogic bid requires the student to take 

an equal amount of risk.” (Christoph & Nystrand 2001:35) 

 

Det ovanstående citatet diskuterar det som Christoph & Nystrand (2001:3f) benämner 

som dialogic bids. Med detta menar de, de sätt som lärare försöker att påbörja en lärande 

dialog med, och att ingen dialog kan ske om inte de som är medverkande i diskursen är 

beredda att respondera till detta (ibid. 35). Författarna poängterar också i citatet hur 

skrämmande det kan vara att använda sig av diskussioner, både för lärare och elever. 

Således blir klassrumsklimatet av stor vikt för att kunna arbeta diskussionsbaserat. 

Genom att medvetet lära känna elever på djupet, att skapa riktiga relationer, kan detta 

användas i klassrummet. Läraren kan engagera elever genom att visa att han/hon är 

intresserad av elevens individuella svar, liksom att läraren kan föra in frågor och 

diskussioner på specifika ämnen utifrån elevers intressen.  Att upprätta en delaktighet och 

respekt mellan lärare och elever har visat sig påverka typen av diskussioner i 

klassrummet.  

Dysthe (1995:228ff) diskuterar även det faktum att elever inte tror att de har något att 

komma med, och att kunskap endast finns i läroböcker och lärare. Detta medför även att 

elever inte lyssnar på varandra, då kunskapen inte anses finnas hos eleverna. Återigen 

lyfts klassrumsklimatet och att som lärare bygga upp elevers bilder av sig själva som 

någon som dels kan lära sig och dels någon som har något att tillföra. Dysthe (ibid.) 

poängterar vikten av att bekräfta elevernas röster. Detta är även något som Boyd & 

Markarian (2011:519) kommer in på då de diskuterar vikten av att som lärare anta ett 

dialogiskt förhållningssätt (stance). Ett förhållningssätt som uppmuntrar elever att 

uttrycka sina kunskaper och åsikter, och att dessa kan kopplas till skolans krav. Det de 

dock lyfter som bland det viktigaste är att läraren är en aktiv lyssnare. Att läraren kan 

lyssna, följa och ge stöd åt elevernas idéer. På detta sätt kan läraren synliggöra elevernas 

bidrag, vilket de menar leder till lärande dialoger och diskussioner. 

1.5.2 Vikten av frågornas och responsens utformning 

För att kunna arbeta mot ett diskussionsbaserat klassrum krävs inte bara ett gediget arbete 

med klimatet i klassrummet utan också att som lärare ha en medvetenhet kring diskursen 

som finns i klassrummet. Det är genom utformningen av interaktionen mellan lärare och 

elever, samt mellan elever och elever, som möjlighet finns att påverka undervisningen 

och elevernas lärande (Mehan 1979:294). Som lärare är det möjligt att påverka diskursen 
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genom att fundera över vilken typ av frågor som används. Christoph & Nystrand 

(2001:12ff) fann att hur frågorna formulerades kunde ha stor betydelse för hur eleverna 

svarar. Formuleringarna kan signalera huruvida läraren vill ha korta eller långa svar, 

liksom vilken typ av svar som efterfrågas. Det kunde exempelvis handla om att repetera 

sådant som har gåtts igenom tidigare (recitation prompts) eller att ett förväntat svar finns, 

vilket formuleringen ger ledtrådar om (implied answer questions). Det kan även handla 

om att signalera en tidsgräns för svaret (”real quick, can someone tell me…”). 

Applebee et.al. (2003:700ff), liksom Langer & Close (2001:16) konstaterar att 

diskussioner ofta utvecklades utifrån öppna frågor. Detta är frågor som inte har ett, på 

förhand givet, svar utan det finns utrymme för flera svarsalternativ (Dyshte 1995:58).  

Christoph & Nystrand (2001:3), liksom Alexander (2006:17) fann istället att användandet 

av autentiska frågor, frågor om söker efter elevernas egna tankar, ger de bästa möjligheter 

för en dialogisk diskurs. Vid användandet av autentiska frågor har inte heller läraren något 

svar och frågan ställs för att man vill veta något. Detta gör att eleverna kan komma med 

egna inlägg, egna reflektioner (Dysthe 1995:58f). Detta menar Alexander (2006:17) leder 

till ett längre utbyte mellan lärare och elever, vilket också ger utrymme för kritiskt 

utformade idéer. Det ger även läraren möjlighet till större inblick i elevernas tänkande 

och deras eventuella svårigheter.   

En distinktion som Christoph & Nystrand (2001:15) också noterade vid frågor som 

ledde fram till diskussioner var att dessa, i formuleringen, riktades mot flera elever och 

sökte flera svar. Det kan till exempel handla om att säga ”kan några av er..” istället för 

”någon av er…”. På så sätt signaleras det i formuleringen att läraren vill ha flera svar, 

liksom att det finns tid att gå in djupare på ämnet. 

Alexander (2008:110) menar dock att även om eleverna får längre betänketid och 

möjlighet till mer utvecklade svar, är det vanligt att responsen fortfarande är evaluerande. 

Författaren, liksom Boyd & Markarian (2011:517ff), menar att detta fokus på 

utformningen av språket, att just använda exempelvis en viss typ frågor, inte 

nödvändigtvis leder till ett dialogiskt klassrum. De sistnämnda poängterar att en lärare 

använder sig av frågor som är utformade som typiska öppna eller autentiska frågor, men 

som ändå söker ett specifikt svar. Detta i sin tur leder till ett monologiskt klassrum. I 

motsats diskuterar de även hur den lärare de observerade ofta använde stängda frågor i 

undervisningen. Trots detta kunde flera långa diskussioner uppstå där stora delar av hans 

tredjeklass var aktiva. Detta menar de beror på hans dialogiska förhållningssätt, och det 

sätt han har förberett och arbetat med eleverna under skolåret, för att skapa 

förutsättningarna till detta. Alexander (2008:110) lyfter vikten av lärarnas respons, att 

denna bör vara sådan att eleverna lär sig av det som är sagt. 

Även Säljö, Riesbeck & Wyndhamn (2003:237ff) noterade att ibland läggs alltför stort 

förtroende vid frågornas eller direktivens formulering. I deras studie observerades elever 

som i grupp diskuterade matematiska problem. De lade märke till att eleverna allt som 

oftast använde ett vardagligt språk, även om det var användandet och förståelse för 

matematiska begrepp som lärarna var ute efter att utveckla.  
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Även om det bland eleverna förs många samtal och råder stort engagemang, leder inte 

detta automatiskt till ökad förståelse. Det är genom att bruka och få förståelse för nya 

termer som grunden för att kunna diskutera vidare och få nya insikter läggs. Författarna 

menar att lärarna måste tydligare synliggöra detta för eleverna. I studien klev lärarna 

endast sällan in i elevernas samtal. Men lärarna måste (Dysthe 2003:21) hjälpa eleverna 

att få ett adekvat språk, liksom att de måste kräva och förvänta sig av eleverna att de 

förklarar och utvecklar det de försöker säga. Av lärarna krävs det de kan gå in och samtala 

med eleverna. På så sätt kan eleverna omarbeta sina tolkningar (Säljö, Riesbeck & 

Wyndhamn 2003:238). 

1.5.3 Vikten av scaffolding 

Langer & Close (2001:16) poängterar just vikten av detta, att som lärare visa eleverna hur 

en diskussion går till (orchestrating discussion). Det kan vara att visa eleverna ingångar 

in i ett samtal eller hur de svarar på någons påstående. Detta är något som även Granström 

och Hammar Chiriac (2011:8) fann vid deras studie kring hur goda grupparbeten skapas. 

Det var av stor vikt att läraren ombesörjde att eleverna fick träning i hur grupparbeten 

genomförs. Eleverna måste systematiskt lära sig att lyssna, förklara och argumenterar. De 

menar att denna träning inte behöver vara alltför omfattande, men utan den riskerar 

grupparbeten och diskussioner att inte vara givande. 

Alexander (2006:18) är inne på samma spår, även om han går något djupare. Han 

menar att en viktig del i hur en dialogisk pedagogik är uppbyggd är lärare fostrar och lär 

eleverna olika sätt att prata, liksom annat som är viktigt i en dialog. Läraren ska göra 

eleverna uppmärksamma på hur man förklarar, hur man ifrågasätter, hur man 

argumenterar, utforskar, diskuterar och spekulerar. I detta ingår dock även att lära dem 

att lyssna och att ge andra tid att lyssna och tänka. Även Dysthe (1995:230) lyfter detta i 

hennes jämförelse mellan läraren och en regissör. Läraren är den som hjälper eleverna att 

förstå värdet av dialogerna i klassrummet, och att reflektera över dem.  

Detta är detsamma som det som Christoph & Nystrand (2001:28) benämner som 

scaffolding, vilket är ett graderat stöd som ändras allteftersom eleven utvecklas (Frost 

2011:140). Vygotsky (1978, i Pihlgren 2013:53) lyfter just scaffolding som ett effektivt 

sätt för läraren att ge eleven stöd. Det kan exempelvis handla om att ge eleven mentala 

stödstrukturer som tydliggör strukturer och förhållanden.  

Pihlgren (2013:54) poängterar också vikten av beakta elevernas nuvarande 

utvecklingsnivå då arbete med scaffolding sker, och utgå ifrån den. Med hjälp av 

exempelvis frågor skall sedan eleven utmanas att tänka om eller tänka nytt. Hon 

poängterar dock att det finns en skillnad mellan scaffolding och lotsning, vilken lärare 

måste vara medveten om. Lotsande frågor, i vilken läraren genom mer eller mindre 

ledande frågor leder eleven till rätt svar, gör att eleven möjligen svarar korrekt. Däremot 

är det oklart hur mycket de egentligen har förstått. Även Alexander (2016:16f) diskuterar 

detta då han hänvisar till Smith & Hardman et.al. (2004:408) och en studie gjord i 

Storbritannien. I studien framkom att de flesta av lärarnas frågor användes just för att leda 

elevernas respons mot det tänkta svaret. Detta i sin tur ledde till att eleverna, omkring 70 
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procent av gångerna, hade svar på tre ord eller färre. Något som författarna menar inte 

uppmuntrar till djupare reflektioner och förståelse.  

Kunskapsbildande dialoger och diskussioner är svåra att genomföra och det krävs 

mycket stöd och scaffolding för att eleverna så småningom skall kunna hålla igång en 

diskussion själva (Applebee et.al. 2003:707, Christoph & Nystrand 2001:28). Dock är 

detta något som är positivt för lärandet och som ger goda resultat hos eleverna. Vygotsky 

(1978, i Pihlgren 2013:53) menar att genom scaffolding kan eleven utmanas och få 

kontakt med sin proximala utvcklingszon. 

För att återgå till citatet ovan lyfts det där hur eleverna inte är vana att föra en 

diskussion, detta trots att studien genomfördes i högstadieklass/high school (Christoph & 

Nystrand 2001:35). Wells & Arauz (2006:418ff) poängterar att en förändring mot ett mer 

diskussionsbaserat klassrum tar tid och är något som eleverna måste lära sig. För att 

eleverna så småningom skall kunna hålla igång en diskussion själva krävs stöd och 

scaffolding av läraren (Applebee et.al. 2003:707). Lindström (2010, i Pihlgren 2013:32) 

poängterar även det som kan verka självklart, att övning ger färdighet. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Utifrån denna tidigare forskning kring det monologiska och dialogiska klassrummet 

har jag som syfte i detta arbete att studera hur lärarna förhåller sig till 

klassrumsdiskursen i de lägre åldrarna. Att föra en diskussion är något som eleverna 

måste lära sig över tid och jag är således intresserad av att undersöka hur lärare agerar 

och förhåller sig för att skapa talsituationer i klassrummet där eleverna får möjlighet 

att lära sig detta. 

2.1 Övergripande frågeställning 

Hur arbetar lärare med diskursen i klassrummet? 

2.2 Delfrågor 

Hur syns lärarens förhållningssätt i användandet av dialog i undervisningen? 

 

Vilka möjligheter/situationer ges för eleverna att uttrycka sig muntligt? 

 

Vilka metoder använder lärare för att arbeta mot ett dialogbaserat klassrum? 

 

Vad kan vara fördelaktigt/problematiskt med att arbeta dialogbaserat, och varför? 
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3 Metod och material 

I detta kapitel redogörs val av metod och urval, liksom bearbetningen av det inhämtade 

materialet. 

3.1 Datainsamling 

3.1.1 Val av metoder 

Denna studie syftar till att granska hur lärare förhåller sig till klassrumsdiskursen. Detta 

innebär att fokus inte ligger i att få fram statistiska slutsatser genom att använda ett stort 

urval, utan snarare om att undersöka detta ämne mer djupgående. Således lägger denna 

studie fokus på ett litet urval av människor (Miles, Huberman & Saldaña 2014:31). 

Metoderna som används för studien är observationer och intervjuer. Miles, Huberman & 

Saldaña (2014:11) menar att med hjälp av dessa metoder är det möjligt att fokusera på 

vanliga händelser som sker i vanliga miljöer. Datainsamlandet sker nära det specifika 

fenomen som är i fokus. Detta gör dessa metoder lämpliga för att undersöka människors 

tankar kring processer och strukturer som de möter dagligen. 

Observationer 

En av de metoder som används för datainsamling är det som kallas för öppna 

observationer (Vetenskapsrådet 2011:42). Denna metod för datainsamling används för att 

kunna observera interaktionen mellan lärare och elever. Denna interaktion sker inom en 

specifik kontext, vilket betyder att för att kunna se den, krävs att jag befinner mig inom 

denna miljö (Mason 1996:61). Detta gör observationer lämpliga. 

Att utföra observationer kan dock i vissa fall vara komplicerat och krävande. Detta då 

utöver själva observationsprocessen även tillkommer svårigheten med hur ens egen roll 

ska se ut. För denna studie strävar jag efter att så långt som möjligt endast vara en 

observatör. Dock, på grund av den miljö i vilken studien genomförs, är detta inte till fullo 

möjligt. I ett klassrum med många unga elever, liksom en eller flera pedagoger, kommer 

det alltid att tillkomma vissa sociala interaktioner (Mason 1996:64). Genom att inte själv 

försöka söka mig till eleverna i klassrummet, insåg dock eleverna ganska snabbt att jag 

inte var där som någon de kunde fråga. Dock bör man vara medveten om att ens närvaro 

kan påverka det undersökningen. Inte heller bör det antas att det observerade är detsamma 

som det hade varit om man inte hade varit där. (Mason 1996:64). 

Intervjuer 

Datainsamlandet sker även genom intervjuer med fyra lärare. Genom att på detta sätt 

använda flera metoder sker en så kallad metodtriangulering. Detta innebär att metoderna 

stödjer varandra och ger en ökad trovärdighet för den insamlade datat (Hedin 1996:4, 

Henriksson & Månsson 1996:38). 
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Under dessa tillfällen använder jag mig av så kallade semistrukturerade intervjuer, 

vilka utgår från större frågeområden, till skillnad från detaljerade frågor. Detta för att göra 

det möjligt att till viss del låta informanten styra samtalets gång, liksom att få personen 

att berätta så mycket som möjligt utan att ledas av mig som intervjuare (Hedin 1996:6, 

Mason 1996:38). Då jag har som syfte att undersöka lärarnas erfarenheter, tankar och 

tolkningar anser jag att intervjuer är en relevant metod för datainsamling (Mason 

1996:39). 

3.1.2 Urval 

Denna studie syftar att undersöka en viss kontext, nämligen klassrum för grundskolans 

lägre åldrar och som Miles, Huberman & Saldaña (2014:31ff) poängterar tenderar då 

urvalet att bli strategiskt eller medvetet. Urvalet måste vara relevant för syftet och 

frågeställningarna i studien, liksom att det man undersöker bör kunna observeras i urvalet. 

Med anledning av detta krävdes det att jag fick möjlighet att besöka klassrum i dessa lägre 

årskurser. 

Urvalet för denna studie genomförs även till viss del utifrån det som Miles, Huberman 

& Saldaña (2014:32) benämner som convenience sampling. De påpekar att det finns 

gånger då urvalet görs utifrån vad som finns tillgängligt, både geografiskt och utifrån den 

tid som finns till förfogande, vilket är fallet för denna studie.  

I studien har jag haft möjligheten att besöka fyra olika klasser, samt utföra intervjuer 

med klasslärarna. Lärarna Hanna, Lena, Iris och Anna (fingerade namn) är samtliga lärare 

i en glesbygdskommun i Norrlands inland, verksamma inom tre olika skolområden. I 

denna kommun försöker man arbeta utifrån genrepedagogiken, vilket samtliga lärare 

antingen utgick ifrån eller gick kurser inom. 

 Efter att jag skickat ut en allmän förfrågan till rektorer och lärare i dessa områden, 

kontaktade dessa lärare mig och erbjöd sig att ställa upp i studien. I den utskickade 

förfrågan fick de information om att fokus för observationer och intervjuer skulle vara 

det muntliga klassrummet. 

Hanna  

Hanna är en lärare med lång erfarenhet. Hon har arbetat som lärare i över 20 år, samtliga 

år på samma skola. Just nu är hon klasslärare för en årskurs 3 bestående av 21 elever. I 

klassrummet finns även ytterligare en eller två pedagoger, beroende på dag och lektion.  

Iris  

Iris har även hon lång erfarenhet, främst som fritidspedagog. Under sina omkring trettio 

år i skolans värld har hon vidareutbildat sig och har i dagsläget en bred lärarlegitimation. 

När den lärare som vanligtvis är ansvarig för en F/1-klass skulle vara barnledig fick Iris 

en förfrågan av rektorn om att arbeta som lärare i den klassen. Då hon kände att hon hade 

kompetensen valde hon att prova på detta. Tillsammans med ytterligare en pedagog är 
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hon lärare i en kombinerad förskoleklass och årskurs 1 bestående av 19 elever. Iris har 

huvudansvaret för de 10 eleverna i årskurs 1.  

Anna  

Anna är klasslärare för en årskurs 2, bestående av 23 elever. Hon är relativt nyexaminerad, 

och har arbetat som lärare i tre år. I klassrummet finns ytterligare en pedagog.  

Lena  

Lena, har även hon, gedigen erfarenhet på omkring 20 år. I nuläget arbetar hon i en årskurs 

1. Beroende på lektion finns även en eller två pedagoger till i klassrummet. Under hela 

första terminen av årskurs 1 har Lena haft möjlighet att testa arbeta endast med svenska 

och matteämnena. Detta för att, som hon förklarade det, snabbt få igång läs och 

skrivinlärningen. 

3.1.3 Förberedelse inför datainsamling 

Förberedelse inför observationerna 

Hos samtliga lärare, med undantag för Iris, fick jag möjlighet att observera under en 

fullständig skoldag. Hos Iris var jag närvarande under hela förmiddagen. Inför dessa 

dagar hade jag sammanställt ett observationsprotokoll som till viss del utgår från det 

Smith & Hardman et.al. (2004:408, i Alexander 2006:16f) presenterar kring en studie 

som utförts i Storbritannien. I denna framkom att de flesta av lärarens frågor användes 

för att leda eleverna mot det tänkta svaret (lotsning). Detta i sin tur ledde till mycket 

kortfattade svar från eleverna. Omkring 70% av alla svar bestod av tre ord eller färre, 

något som inte uppmuntrar till någon djupare reflektion eller förståelse. Detta kan kopplas 

tillbaks till Alexanders (2006:17) resonemang som beskrevs tidigare. Sker ett längre 

utbyte mellan lärare och elev skapas också större utrymme att forma idéer liksom att få 

en inblick i hur eleverna tänker. Observationsprotokollet utgår även från Boyd & 

Markarian (2011:522ff) som analyserar en lärares dialogutbyte med en tredjeklass. 

Utifrån de olika kategorierna som de har delat upp denna dialog i, har jag konstruerat 

mina egna kategorier i observationsprotokollet, främst vad gäller typen av frågor som 

läraren ställer. Således har jag i mina observationer dels tittat på typen av frågor, dels 

också elevernas svar och hur pass utvecklade de är (se Bilaga 1).  

 

Förberedelse inför intervjuerna 

Intervjuerna har skett i anslutning till observationerna, således efter att jag har 

spenderat dagen tillsammans med läraren och klassen. Vad gäller intervjun med Iris, 

återkom jag efter skoldagens slut för att genomföra intervjun.  Inför intervjuerna har jag 

även varit i kontakt med informanterna (Hedin 1996:4ff).  Detta för att informera dem om 

hur intervjun kommer gå till, liksom huruvida det är möjligt att använda bandspelare 

(vilket samtliga gav medgivande till).  

I ett separat brev, som skrevs på begäran av en lärare och som sedan skickades till 

samtliga, informerades även deltagarna att kodnyckel kommer användas. Kodnyckeln 
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gäller alla de uppgifter som kan använda för identifiering av deltagarna (Vetenskapsrådet 

2011:70). 

Vad gäller förarbetet och utformandet av intervjuerna har jag utgått från Mason 

(1996:48ff) arbetsgång, där jag inledningsvis har utgått från ett flertal delfrågor, i detta 

fall delfrågorna till min övergripande frågeställning. För varje delfråga har sedan en form 

av brainstorming skett, där jag har funderat kring hur jag kan närma mig ämnet, vilka 

frågor som kan lyftas och hur jag kan bemöta och gå vidare utifrån dem.  

Utifrån dessa mindre frågor och följdfrågor som tillkommit som en följd av att jag 

försökt bryta ned de olika frågeställningarna, konstruerades sedan mina intervjufrågor. 

Under hela denna process försökte jag att, på inrådan av Mason (1996), ständigt 

återkoppla till mina ursprungliga frågeställningar för att säkerställa att inget förbisågs. 

För att underlätta och ge uppslag under intervjuernas gång samlades följdfrågor till varje 

fråga i en liten textruta som jag lätt skulle kunna ta hjälp av (se Bilaga 2). 

 

Observation i praktiken  

Under min första observationsdag, i Hannas klassrum, insåg jag att löpande anteckningar 

även behövde göras för att få ett djup och en mening i datat, liksom att i vissa fall 

förtydliga. Jag insåg även det under vissa tillfällen var svårt att på ett korrekt och logiskt 

sätt nedteckna observationerna. Ett exempel på detta var då flera svarade samtidigt på en 

fråga. Observationerna kan därför inte ses som konklusiva utan snarare som indikation på 

hur det kan se. Jag valde även att stryka vissa kategorier då det visade sig att dessa inte 

gav något (har noterats med grått i Bilaga 1). Exempelvis ville jag se hur ordet fördelades, 

något som visade sig onödigt då samtliga klasser använde sig av handuppräckning, vilket 

efterhölls allt som oftast. 

Då observationerna också skedde under en kort tidsperiod är det även svårt att utifrån 

detta göra några direkta generaliseringar om lärarna och deras pedagogik. Det är mycket 

som kan ha påverkat hur lärarna agerade under dagen, liksom att jag kan ha kommit under 

lektioner som inte är representativa för dem som lärare. Således har observationerna 

istället handla om att se hur dialog och interaktion kan se ut i praktiken och hur typen av 

frågor kan påverka detta. 

 

Intervjuer i praktiken 

I och med att jag utförde intervjuerna efter observationerna valde jag att försöka utgå 

från sådant som jag hade noterat under dagen, och som jag kunde koppla till en eller flera 

av mina intervjufrågor. Detta har inneburit att frågorna inte ställdes i en specifik ordning 

varje gång, utan jag har snarare försökte att utgå från läraren och det denne har sagt. Jag 

försökte även använda mig av de råd som Mason (1996:46) lyfte. Den viktigaste av dessa 

råd, som jag har sett det, har varit att försöka att aktivt lyssna till personen som jag 

intervjuat. Detta var dock något som inte var alltför lätt. Vid flertalet tillfällen gjorde de 

förberedda frågorna att intervjun ändå kändes fastlåst att följa ett visst mönster, liksom 
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att de frågor som man själv anser som klart formulerade, inte alltid förstås på samma sätt 

av andra. 

 Med anledning av detta har intervjuerna till viss del skiljts sig åt beroende på var 

lärarna, och jag, har lagt fokus, liksom hur samtalet fortlöpte. Exempelvis kan en lärare 

ha diskuterat ett visst ämne mer ingående. Detta betyder dock inte att de övriga lärarna 

inte har åsikter kring detta, utan att fokus kan ha hamnat på en annan fråga under 

intervjun. Dock kan även dessa skillnader i fokus, i vissa fall, vara indikativt för lärarnas 

tankar och förhållningssätt.  

3.2 Metod för analys 

Fortlöpande under studiens gång sker viss bearbetning och analys av 

observationsprotokoll, intervjufrågor och av det insamlade data. Bearbetningen sker för 

att göra det möjligt att samla in kompletterande material, liksom fundera kring det 

insamlade materialet vilket kan förbättra det fortsatta arbetet (Miles, Huberman & 

Saldaña 2014:70). 

Efter varje intervju och observationstillfälle lästes de nedskrivna anteckningarna 

igenom och om behovet fanns renskrevs och förtydligades de. Tack vare detta 

stimulerades man att komma ihåg sådant som ej hanns föras ned, och eventuella 

fragmentariska anteckningar kunde utvecklas (Miles, Huberman & Saldaña 2014:71). 

Även transkriberingar av intervjuerna gjordes. Dessa gjordes med hjälp av några av de 

lexikala enheter som MacDowall (1977:9f) beskriver. Detta inkluderar att notera 

talspråksenheter, där modifierad ljudenlig stavning används. Även prolongerade enheter 

noterades, det vill säga ord som sträcks ut extra länge. Oftast gällde detta orden ja och 

nej. I största möjliga mån har även neutrala vokalljud, såsom ”eh”, noterats. Dessa är ljud 

som förekommer för att fylla upp pauser, eller för att instämma under samtal. Detta för 

att återge på bästa sätt det samtal som ägt rum. 

Därefter arbetade jag med att analysera det insamlade materialet, genom att sortera 

informationen in i olika kategorier. Denna kodning är en del i analysprocessen (Miles, 

Huberman & Saldaña 2014:72, Coffey & Atkinson 1996:26ff), där en djupare, noggrann 

reflektion kring det insamlade datamaterialet kan ske. På detta sätt har det varit enklare 

och smidigare att kunna arbeta vidare med materialet (Miles, Huberman & Saldaña 

2014:72). 

Därefter användes denna indelning i kategorier för att analysera djupare genom att leta 

efter gemensamma mönster och teman, liksom kontraster och avvikelser, kopplade till de 

övergripande frågeställningarna (Coffey & Atkinson 1996:47). I mitt arbete valde jag att 

utgå först från min frågeställning och de delfrågor som denna är uppdelad i. Det insamlade 

datat sorterades in utifrån vilken delfråga den behandlade. Därefter analyserades den för 

att, som Coffey & Atkinson (ibid.) beskrev, uppmärksamma eventuella gemensamma 

teman, alternativt kontraster.  
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3.3 Arbetets kvalitet 

Detta är ett arbete som bygger på mina egna observationer, liksom på intervjuer som har 

gjorts. Det betyder, precis som Miles, Huberman & Saldaña (2014:11) poängterar, att data 

har på något sätt bearbetats för att kunna analyseras. Denna bearbetning är exempelvis 

anteckningar, renskrivningar och transkriberingar. Det är dock viktigt att lyfta att denna 

bearbetning oundvikligen påverkas till viss del av mig själv och mina värderingar. Valet 

av ord och formuleringar vid anteckningar säger något om den syn och det 

förhållningssätt som jag har. Med anledning av detta kan aldrig denna typ av studier vara 

helt objektiva, utan det handlar om tolkningar av det som upplevs (ibid.).  

Även de val som görs då det kommer till insamlandet av data, påverkar de slutsatser 

som kan dras och hur tillförlitliga dessa är. Det är omöjligt att inkludera och kolla på allt, 

trots att sådant som miljön och sociala processer, liksom de människor som observeras 

och intervjuas, kan påverka data på olika sätt. Det är således viktigt att vara medveten om 

att det finns en mängd faktorer som kan påverkar slutresultatet (Miles, Huberman & 

Saldaña 2014:31) 
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4 Resultat och analys 

4.1 Lärarnas förhållningssätt  

4.1.1 Lärarnas tankar om sin egen roll i det muntliga klassrummet 

Genom observationer och intervjuer är det möjligt att få indikationer på hur lärare tänker 

inför lektioner, liksom vad de anser är av vikt. En av frågorna som ställdes till lärarna var 

hur de såg på sin egen roll i det muntliga klassrummet. En fråga som var intressant ur den 

synvinkeln att den tolkades på många olika sätt, och som lärarna hade funderat olika 

mycket kring. 

Hanna var den som tydligast reflekterade över sin egen roll ur ett helhetsperspektiv, 

hur hon om lärare kunde påverka klassrumsdiskursen: 

 

”Ja men min första tanke är väl att vi ska ha en dialog…det försöker jag få till…eeeh.jag försöker 

få till en att det ska vara en trygghet, att jag kan blotta mina svagheter så att man vågar prata och att 

jag…eeh…också är tydlig med att jag kan inte allt…hjälp mig, så att vi hjälper varann och lär oss” 

 

Hanna är den av de fyra lärarna som tydligast använder begreppet dialog då hon diskuterar 

sitt klassrums muntliga del. Senare under samtalet lyfter hon också sin önskan att rutinen 

i klassrummet inte ska bli sådan att hon ska stå i fokus och vara den enda som pratar. 

Även om det är hon som har ansvaret för att påbörja lektionen, knyta ihop den på slutet 

och skapa intresse hos eleverna, påpekar hon hur viktigt hon anser det är med ett klassrum 

där eleverna vågar avbryta och ställa frågor. Hanna trycker även på hur viktigt hon anser 

att det är att man inte fastnar i alltför mycket enskilt arbete, och menar att det kan vara 

farligt. Detta då hon menar att för att befästa kunskap krävs att kunskapen får användas 

på olika sätt, och att kunna diskutera muntligt är en viktig aspekt av detta. 

Då Iris fick samma fråga lyfte även hon att hon ibland har som roll att skapa dialog. 

Hon berättar att de försöker jobba mycket med att eleverna ska ha dialog med varandra, 

då de lär sig av varandra. Hon poängterade dock att lärare även har andra roller i det 

muntliga klassrummet, något som även Anna diskuterade. 

 Bägge beskriver hur det ibland handlar om att tydliggöra och informera. Anna menar 

också att hennes roll ibland handlar om att bryta och dirigera om diskussionerna. Då jag 

uppmärksammade henne på att jag under observationerna hade noterat hur hon lät 

eleverna föra fram sina åsikter och hur hon även i vissa fall fördelade ordet och lät 

eleverna bygga vidare på varandras tankegångar, menade hon att: ”…jag tror det bara har 

kommit av sig självt”. Även om hon inte riktigt reflekterar över sin egen roll i detta − utan 

ackrediterar detta till klassen som sedan dag ett har varit lugna men ändå aktiva − kan 

man se under de fortsatta kommentarerna hur hon ändå har arbetat och lyft detta. Detta 

då hon beskriver hur hon exempelvis arbetar mycket med att använda korrekta ord och 

begrepp, liksom att hon försöker att få eleverna att utveckla sina åsikter genom frågor 

såsom: ”…kan ni förklara vidare”.  
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Lena å andra sidan fokuserade mer på lärarens förhållningssätt mer generellt då denna 

fråga kom upp. Det hon tryckte på var vikten av att ha, och tydliggöra, förväntningar på 

eleverna. Detta var något som genomsyrade hela Lenas undervisning: 

 

”Jag tror förväntningar e jätteviktiga å att man är tydlig med det att det här godtar jag, jag godtar 

inget annat än att du ska göra ditt bästa, för mycket är ju det, gör ditt bästa! Mer kan man ju inte 

begära…” 

 

Då jag frågade hur hon inkorporerade den muntliga delen av undervisningen, i och med 

att hon har lagt upp undervisningen lite annorlunda gentemot de övriga, uttryckte Lena 

att hon inte lägger någon direkt aktiv tanke på den muntliga rollen. Detta menar hon 

kommer av erfarenhet och inkluderas i allt. Då hon även ser sig själv som väldigt spontan 

gör detta att en lektion kan ta helt nya vändningar och hon som lärare skiftar i sin egen 

roll.  

4.1.2 En viktig livskunskap 

Något som dock samtliga lärare är överens om vad gäller just den muntliga 

kommunikativa förmågan är att den är otroligt viktig för framtiden, eller som en lärare 

utrycker det: ”… hela livet går ju ut på att snacka…”. Att kunna kommunicera och 

framföra sina tankar och åsikter är något som de alla fyra lyfter som viktigt att behärska 

för att kunna klara sig i samhället. I detta ingår även att kunna lyssna på varandra, liksom 

att göra sig förstådd. Hanna diskuterar specifikt detta med att vara en lyssnare i samhället 

och menar att detta övas hela tiden, och mycket, inom exempelvis konflikthantering 

mellan eleverna.  

Lärarna är även ense om att det för livet är viktigt att vara trygg i sig själv och genom 

att arbeta mycket muntligt menar Lena att detta kan leda till att en styrka byggs upp hos 

hos eleverna. De är starka nog att stå framför andra och uttrycka sina åsikter, starka nog 

att ta plats. Detta kan i sin tur leda till ett självförtroende som eleverna kan föra med sig 

ut i livet. 

4.1.3 I bakhuvudet (frågor och respons) 

Samtliga lärare har även den synen att det muntliga bör inkluderas i alla ämnen, och 

att det även gör det. Dock uttrycktes inte alltför många tankar kring hur de som lärare 

förberedde och funderade kring sin egen muntliga del under dessa lektioner. Alla fyra 

menar att de inte funderar mycket kring hur de själva formulerar sig muntligt. Detta 

betyder dock inte att det inte finns en plan eller målsättning med lektionen. Anna lyfter 

att hon självklart inför varje lektion har ett syfte. Hon poängterar även hur viktigt det är 

att förmedla detta syfte till eleverna och göra dem medvetna om vad de arbetar mot. Även 

Hanna menar att det alltid finns en tanke med varje lektion, dock utan att hon reflekterar 

över hur hon muntligen förmedlar det. Hon uttrycker det på detta sätt: 

E: ”Är det nått du förbereder dig på när du ska ha så där muntlig genomgång, eller förbereder du dig 

på vilka frågor du ska ställa… eller?” 
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H: ”(småskratt) nä jag är jättedålig på det..” 

E: ” är det så där i bahuvvet, att du har en tanke?” 

H: ”mmm jag tänker jättemycket och jag vet vart jag vill komma..eee…men sen är jag 

väl…eeem…jag kan inte planera detaljer.”  

 

Även Lena lyfter det faktum att hon inte direkt funderar kring hur hon ska uttrycka sig 

under lektionerna. Hennes tanke var att: ”… på nått sätt tror jag man har det, efter så pass 

många år, så har man det nånstans… man bakar in det utan att tänka på det”.  

Under observationerna var det möjligt att dels se något av hur lärarna genomförde 

lektioner, liksom hur lärarna själv använde språket. I Figur 1 finns sammanställt de typer 

av frågor som samtliga lärare ställde under de dagar jag observerade. Inkluderat är de 

frågor som jag noterade under genomgångar och lektioner som kunde kopplas till 

svenskämnet. Detta innebar främst situationer i helklass, då läraren och samtliga eleverna 

fanns närvarande. Som poängterats tidigare har dessa observationer skett under en kort 

tidsperiod. Trots detta är det möjligt att se tydliga indikationer på hur en viss typ av frågor 

generar ett visst typ av svar.  

Mest noterbart torde staplarna för de stängda frågorna vara. Närmare 90 procent av 

gångerna som en stängd fråga ställdes, responderade eleverna med ett kort svar, ett svar 

bestående av tre ord eller mindre. Studeras däremot staplarna för de öppna och autentiskt 

utformade frågorna noteras att de svar som då dominerade var mer utvecklade, och de 

autentiska frågornas svar i större utsträckning. 

 

 Figur 1. En sammanställning på samtliga frågor ställda i samband med svenskundervisningen i 

alla fyra klassrum. 
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Ytterligare något som kan uppmärksammas utifrån de utförda observationerna var att 

typen av frågor skiljde sig markant åt beroende på vilken typ av lektion som genomfördes. 

I Figur 2 kan noteras vilken skillnad det blir i elevernas svar beroende på om det handlar 

om en läroboksbaserad lektion med främst enskilt arbete, jämfört med en 

ställningstagande introduktionsövning för en svenskuppgift, vilken involverade hela 

klassen och som kom att sträcka sig över nästan hela lektionstiden. 

I tabellen syns det att under lektionen med läroböcker formulerades enbart stängda 

frågor, stängda frågor där eleverna levererade korta svar. Ofta handlade det i 

genomgången om frågor av typen: ”vilket ord ska skrivas här?” eller ”börjar dessa två på 

samma bokstav?”.   

Den andra lektionen däremot kom att involvera både fler elever, längre och mer 

utvecklade svar. Eleverna skulle ta ställning till ett påstående och sedan kunna förklara 

varför. Detta ledde till att frågorna var formulerade mot hela klassen, liksom att läraren 

hade en mer dirigerande roll. Hon försökte göra eleverna uppmärksamma på vad 

föregående talare sagt, liksom att hon bad dem utveckla sina svar. 

 

Figur 2. Skillnaden i frågornas utformning beroende på typen av lektion. 

   
 

Under observationerna kunde det också noteras frågor som ställdes såsom öppna, men 

som fick korta och outvecklade svar, och som inte ledde vidare till ytterligare dialog. 
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Det var tydligt att läraren var ute efter att påvisa vikten av vokalerna, vilket eleverna 
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olika åsikter, ledde det inte till att detta skedde. 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Öppna
frågor med
korta svar

Öppna
frågor med
utvecklade

svar

Autentiska
frågor med
kort svar

Autentiska
frågor med
utvecklade

svar

Stängda
frågor med
kort svar

Stängda
frågor med
utvecklade

svar

Använda frågor vid olika typer av lektioner

Arbete med lärobok Värderingsövning



27 

 Evaluerande respons var också det vanligaste som observerades under studien. Även 

om responsen innehöll omformuleringar, och i vissa fall utvecklingar, av elevernas svar, 

var responsen ändock oftast av typen rätt eller fel. Genom responsen signalerades att 

frågan var avklarad. Detta ledde även till att dialogen ofta avstannade efter att IRF-

sekvensen genomförts. Istället ställdes nya frågor som inte nödvändigtvis byggde vidare 

på föregående inlägg.  

4.1.4 Att följa eleverna 

 Detta med att följa eleverna och lyssna till dem för att föra lektionen framåt var det 

samtliga av lärarna som diskuterade, för som Hanna uttryckte det, vilket stämde överens 

med även de resterandes tankegångar: ” …jag tycker det är jätteviktigt att fånga upp där 

barna hamna.”  

Det som dock var intressant var att några av dem nästan urskuldade sig (menade att 

det blivit fel) när detta kom på tal. Lena exempelvis menar att hon har blivit bättre med 

åren på att inte följa allt som kommer upp, då det annars kan ”flaxa iväg hur som helst”. 

Samtidigt poängterade hon hur roligt det är att följa eleverna på stigen, även om det är en 

balansgång att, som hon uttryckte det, ”inte trampa av helt”.  Även Anna tog upp detta 

med att hamna utanför det som planerats. Under en av hennes lektioner diskuterades en 

film som eleverna hade fått se om barn på flykt. I filmen fick man se hur detta barn i sitt 

hemland handskades med en höna, liksom att flera av barnen runt omkring hade 

näspiercingar. Det var dessa saker som eleverna fastnade för och som sedan kom upp 

under lektionen. Anna följde deras tankegångar och elever som hade erfarenhet av höns 

berättade hur de brukar göra hemma, liksom att de funderade över varför barn hade hål i 

näsan (kanske istället för hål i öronen?). När vi diskuterade denna sekvens senare under 

intervjun menade hon att det alltid finns ett syfte med samtalet och att med diskussionen 

av ett ämne, men att: 

 

 ”…det är ju inte alltid det fungerar! Som exemplet nu när vi skulle diskutera flyktingar och att 

komma till ett nytt land så börjar vi prata om slakt och piercingar istället (skratt)”. 

 

Även Hanna och Iris hade tillfällen där elevernas tankegångar fick leda lektionen 

vidare. Hanna hade exempelvis en planerad lektion kring hur en diskussion ser ut. Under 

lektionens gång kom eleverna in på något de tidigare diskuterat, nämligen argumentation. 

Hanna tog fasta på detta och intresset som eleverna visade, och fortsatte på detta spår. 

Läraren och ungefär tre elever var involverad i dialogen, medan övriga syntes vara 

intresserad över vad som sades. 

Det fanns även tillfällen då elevens bidrag inte följdes. Under en av Iris genomgångar 

fastnade några elever på ordet lavin, ett ord som de inte visste betydelsen av. Ordet 

förklarades och genomgången fortsatte. Under ett senare tillfälle lyfte eleverna återigen 

ordet och gjorde en felaktig jämförelse. De verkade intresserade av att få en djupare 

förståelse för begreppet. Då detta inte var syftet för genomgången, gled detta inlägg förbi 

och glömdes bort. 
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Ytterligare något som kom upp i samband med att följa eleverna var huruvida eleverna 

uppfattade det som om de själva, eller deras klasskamrater, även de besatt viktig kunskap. 

Jag frågade om lärarna uppfattade det som om eleverna lyssnade och pratade till varandra, 

eller om det snarare riktades mot läraren. Lena menade att det senare nog var det 

dominerande än så länge. Hon påpekade att det är något som måste övas, att förstå att 

kunskap kan erhållas även från klasskamraterna. Under diskussionen insåg hon att de 

faktiskt arbetar med att uppmärksamma eleverna på detta, genom att exempelvis låta 

elever som tillför något bra få upprepa, liksom att elevernas uppmärksamhet medvetet 

mot detta.  

4.2 Metoder mot ett dialogiskt klassrum 

4.2.1 Ett tryggt klassrum 

Något som samtliga lärare lyfte under intervjuerna var vikten av tryggt klassrum. På olika 

sätt uttryckte de att det är grunden till att lärande överhuvudtaget kan ske. Det är också 

något de alla arbetat mycket med under hela året, om än något mer fokuserat under 

terminernas första veckor. Det handlar om samarbetsövningar, om att ha bra raster där 

ingen känner sig utanför och om aktiviteter som kombinerar olika ämnen med 

gruppövningar. Under observationen observerades exempelvis hur Iris låter eleverna 

kontinuerligt få träna på att stå inför varandra genom att låta en elev ansvara för 

genomgången av dagen. Detta är något som sker på samma sätt varje gång, vilket gör att 

eleverna känner sig säkra med uppgiften. Samtidigt får de på detta sätt öva på att stå inför 

en grupp, och känna att klasskamraterna lyssnar på dem. 

Genom att aktivt arbeta mot ett tryggt klassrum strävar de efter ett klassrum där elever 

och lärare kan respekterar varandra och: ”… att man litar på varann, att man får va den 

man är och sådär. Det är… jag tror det e jätteviktigt att man är öppen och pratar mycket 

om det.” 

 Iris påpekade även att eleverna kommer att hamna i konflikter med varandra. Hon 

menade att vid sådana tillfällen får man: ”hjälpa dom att resonera ihop sig och inte bara 

lösa det åt dom, utan dom får träna på att resonera med varandra”, något som kan kopplas 

till det som Hanna tidigare diskuterat kring den muntliga rollen vid konflikthantering. 

Även Hanna menar att i dessa situationer tränar eleverna på att lyssna till varandras olika 

åsikter, samtidigt som de får sätta ord på och förklara hur de själva känner. De tvingas 

fundera över varför det blev på ett visst sätt. Anna var även noga med poängtera hur 

viktigt det är som lärare att hela tiden förmedla att det är okej att göra fel och att det är 

genom misstagen man lär sig.  

4.2.2 Scaffolding 

Scaffolding och stöd var något som samtliga lärare diskuterade, i olika grad. Ofta skedde 

detta i samband med en beskrivning av genrepedagogiken, vilket kommunen uppmuntrar 

lärarna att använda sig av, och som används i olika grad av lärarna. Iris framförallt har 

använt genrepedagogiken då de i klassen har diskuterat texter och texters uppbyggnad. 
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Dessutom noterade flera av dem en förändring i skolkulturen under de senaste åren. Nu 

är det återigen möjligt att som lärare kliva fram och på ett tydligare sätt lära ut och visa. 

Förut skulle eleverna lösa det själv.  

Hanna berättar exempelvis att de har jobbat mycket med att ha korrekt ljudnivå när de 

arbetar. Då jag undrar hur de har jobbat med detta svarar hon: ”Ja men med att tänka på 

det och så, sen så att jag tänker på det. Att man som personal i klassen också är dämpad 

för det smittar..”. 

När jag däremot frågade hur de förbereder eleverna inför att ha muntliga uppgifter, 

eller för den delen hur man pratar i olika situationer, hade de inte funderat kring detta. 

Det flera fastnar vid då denna fråga kommer upp är muntliga framträdande och 

redovisningar. Till dessa gavs exempel på små knep som kan diskuteras med eleverna 

inför sådana tillfällen, knep de kan ta till för att underlätta momentet. Andas tre djupa 

andetag, säg det högt för dig själv, titta på dem du pratar med. Knep som även kunde 

observeras att lärarna påminde eleverna om vid de tillfällen de skulle prata inför klassen. 

Hur eleverna förbereds inför att vara delaktiga i dialoger och diskussioner diskuterades 

inte under intervjuerna. 

Under observationerna var det dock möjligt att notera vissa tillfällen då läraren ger 

stöd till eleverna för hur en dialog kan genomföras, fraser som kan leda en elev in i 

samtalet. Anna har exempelvis en övning under inledningen av varje dag då två elever 

ska beskriva dagen genom användandet av tidsord (först, därefter, sedan). Eleverna blir 

tvungna att lyssna på varandra och vänta sin tur, liksom att de bygger vidare på vad 

föregående talare sagt. 

I samtalet med Lena delgav jag mina egna erfarenheter kring att låta eleverna själva 

föra diskussioner och hur svårt jag känner att detta är. Lena höll med, men menade även 

att inledningsvis kanske man som lärare måste gå in och leda dem i hur en diskussion 

genomförs, ”…du kanske inte ska backa heller, du kanske måste vara därframme och visa 

dom att så här gör man”. Hon menade att speciellt i denna ålder är eleverna mycket 

egocentrerade och att de har svårt att lyssna på andra. 

4.2.3 Muntliga situationer 

Vid analysen av materialet har det framkommit att under metoder för hur lärarna arbetar 

mot ett dialogiskt klassrum, lyfts även de situationer där eleverna få möjlighet att 

muntligen uttrycka sig. Med anledning av detta har den delfråga som innefattar vilka 

möjligheter och situationer som eleverna får att uttrycka sig muntligt inkluderats i detta 

avsnitt som handlar om lärarnas olika metoder. Under intervjuerna diskuterades vid vilka 

tillfällen som eleverna fick möjlighet att uttrycka sig muntligt. Där uppmärksammades 

olika situationer, såsom helklass under genomgångar och redovisningar, i par där eleverna 

två och två skall arbeta tillsammans, liksom i elevgrupper då eleverna i grupper på tre 

eller flera samarbetar. 

Detta kunde även noteras under observationerna. Olika variationer på hur det har sett 

i helklassituationer har redan beskrivits såsom exempelvis ställningstagande övningar, 

genomgångar och läroboksarbete. Det kan dock ytterligare noteras att samtliga lektioner 
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började med att läraren påbörjade lektionen i helklass. Hon fördelade därefter ordet 

vidare, genom exempelvis frågor. Hur detta skedde, liksom hur lektionen var utformad, 

påverkade elevernas svar, något som diskuterats ovan. 

Vad gäller arbete två och två skedde denna typ av strukturering hos samtliga lärare. 

Parläsning var vanligt, där den ena parten läste en text medan den andra lyssnade. Hos 

Anna och Hanna skedde parövningar även under flertalet andra lektioner. Under dagen 

jag var närvarande använde sig exempelvis Hanna av små övningar inom svenskan där 

eleverna under en begränsad tid två och två bygger en liten saga. Genom strukturen på 

uppgifterna tvingades eleverna lyssna och bygga vidare på varandras inlägg, liksom att 

de använde vad klasskamraten sagt som inspiration. Hanna påpekade senare under 

intervjun att man på detta sätt får: ”små korta tillfällen som man får synas å att det inte 

behöver vara nånting märkvärdigt men att man vågar visa sig.”  

Åsikterna kring användandet av mindre elevgrupper gick något isär hos lärarna. Detta 

berodde främst på vad de ansåg att klassen klarade av. Dock användes även 

bordsplacering och klassrummet utformning som något som medvetet användes av 

lärarna för att skapa viss dialog. Iris menade att: ”vi vill ha bord så att de kan jobba 

tillsammans i bordsgrupper”, samtidigt som ”man får inte ha alla säkra vid ett bord utan 

att man har heterogena grupper så att dom försöker, man drar upp varandra…”. Under 

observationerna kunde noteras att hos flera av lärarna lades stor tillit vid just 

bordsplaceringar och att dessa skulle leda till dialog mellan eleverna. Exempelvis skulle 

eleverna vid ett tillfälle tillsammans komma på ord med hjälp av en bokstavslåda. 

Instruktionerna var att de skulle hjälpa varandra och uppgiften formulerades som en 

gruppuppgift, men då varje elev fick varsin låda resulterade detta istället till att eleverna 

främst arbetade enskilt. Den dialog som fördes dem emellan handlade snarare om att visa 

upp vad de hade åstadkommit.  

4.2.4 En god lyssnare 

Något som samtliga lärare poängterade vad gäller just dessa situationer var att de försökte 

skapa tillfällen då eleverna fick öva sig på att lyssna, liksom att detta var något som de 

talade mycket om. Hanna uttryckte det som att: ”Det är ju minst lika svårt att lära sig bli 

en god lyssnare som en god talare”. Lena och Iris menade att specifikt i denna ålder är 

eleverna egocentriska och har svårt att ta till sig vad andra säger, med anledning av detta 

krävs mycket övning i hur en god lyssnare är. Exempelvis ovan nämnda parläsning sågs 

även som en övning på just detta. 

4.3 Fördelar och problematik 

4.3.1 Fördelar och problematik för eleverna  

I samtalen med lärarna framkom flera fördelar med att arbeta mycket muntligt, vissa saker 

som kunde kopplas till elevernas lärande och vissa som istället kunde ses som positivt ur 

ett mer lärarcentrerat perspektiv. Exempelvis då det gäller det förstnämnda, poängterade 

Lena att eleverna genom att arbeta mycket muntligt, får ett annat språk. Eleverna får öva 
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sig på att hur deras språk förändras beroende på sammanhang och beroende på mottagare. 

Även Anna var inne på detta spår med att eleverna lär sig hur de kan prata i vissa 

situationer. De får möjlighet att träna på många olika färdigheter som är svåra att nå utan 

den muntliga delen av undervisningen. Iris lyfte att de, utöver att exempelvis argumentera 

och lyssna på argument, även får tillfälle att lära sig kring ett samtals turordning: ”…att 

vänta på sin tur innan man kan börja å surra, för alla kan ju inte göra det på en gång, då 

blir det jobbigt”. 

Hanna menar också att med hjälp av mycket muntligt kan eleverna också utvecklas 

inom andra områden. Är det exempelvis många svaga läsare kan de kanske ta till sig 

innehållet muntligt och utvecklas utifrån det. 

Det dock flera av lärarna lyfte som eventuell problematik vad gäller användandet av 

mycket muntligt var de ”…tysta barnen, dom som helt enkelt inte vågar eller tycker det 

är hemskt”. Dock gav flera av dem lösningar till detta, i nästan samma andetag som de 

förmedlat problematiken. Lena till exempel beskrev hur hon först lät dem börja smått, att 

endast prata med en kompis, för att sedan gradvis öka vad som krävdes av eleven. 

Något som diskuterades som eventuellt både en fördel och en nackdel, var den 

muntliga undervisningens roll vad gäller barn med svenska som andra språk. Lena 

funderade kring problematiken med att dessa barn ännu kanske inte förstår allt vad som 

sägs, medan Iris istället såg den muntliga delen av undervisningen som något positivt för 

dem. Genom mycket muntligt arbete får de möjlighet att lära av de andra eleverna. 

4.3.2 Fördelar och problematik för läraren 

Något som flera av lärarna funderade kring var bedömningen av, och med hjälp av, 

undervisningens muntliga sida. I samtalet med Hanna noterade hon hur mycket dialog i 

klassrummet kan vara fördelaktigt för den formativa bedömningen. Genom samtal märker 

hon att: ”…det där hade den där personen glömt bort, å det där kunde ju den där jättebra”. 

Detta var även något som Anna lyfte. Iris påpekade även att genom mycket dialog får 

läraren möjlighet att utmana elevernas tankar på saker och ting. 

Även Lena diskuterade bedömning, eller snarare lärarens oförmåga att lyssna på alla. 

Hon poängterade att i diskussioner i helklass är läraren närvarande och hör vad som sägs. 

Vid gruppdiskussioner är detta dock mycket svårare och hon påpekade känslan av att 

kanske missa någon eller något. Detta då läraren i dessa situationer inte har möjlighet att 

vara hos alla: 

”Men just det där, om du då inte har möjlighet att spela in det, då är det ju borta sen! En diskussion, 

den är ju borta så fort man har tystnat liksom, den finns ju inte kvar i luften, du kan inte fånga upp 

den på något sätt”. 

Iris lyfte även den problematik som hon känner vad gäller att som lärare leda dialogen. 

Hon menade att det kan vara svårt att bryta diskussionen på rätt sätt och rätt ställe så att 

ingen känner sig ”avspisad” och innan eleverna har hunnit tappa fokus. 
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4.4 Resultatanalys 

4.4.1 Lärarens förhållningssätt 

Medvetenhet kring diskursen 

Flertalet studier (Boyd & Markarian 2001:519, Alexander 2006:18, Dysthe 1995:225) 

lyfter lärarens medvetenhet om diskursen i klassrummet som en viktig aspekt för att 

kunna genomföra en undervisning som optimerar elevernas lärande. Både Alexander 

(ibid.) och Wells & Arauz (2006:418ff) noterar exempelvis att det krävs en 

envägskommunikation vid förmedling, medan dialog är av vikt för att skapa mening.  De 

medverkande lärarna i denna studie diskuterade alla detta på något sätt.  

Det fanns en medvetenhet hos dem om att de som lärare använder den muntliga 

kommunikationen utifrån olika syften.  Anna och Iris lyfte till exempel att en lärare tar 

på sig olika ”roller” - informerande roller, instruerande roller, dirigerande roller. Detta 

kan jämföras med de olika typer av ”teacher talk” som Alexander (2006: 18) diskuterade. 

Han påpekade att alla har de en användbar plats i klassrummet. Det gäller dock att ha 

kunskap om när, och hur, de olika typerna bör användas. För att skapa förståelse och 

interaktion föreslår han, liksom andra (Dysthe 1995:225) att fokus bör ligga på dialog och 

diskussion. 

 I intervjuerna var detta något som främst Hanna och Iris lyfte fram. De poängterade 

vikten av att använda dialog, eftersom eleverna då får använda sin kunskap på ett annat 

sätt, liksom att de då lär av varandra. Tanken att eleverna lär och tar hjälp av varandra 

skulle kunna ses som att lärarna försöker undervisa kollektivt och reciprokt, två av 

Alexanders (2006:19) fem principer för vad som krävs vid en genuin dialog. Samtliga 

lärare strävar efter ett klassrumsklimat där lärare och elever tar sig an lärandet 

tillsammans, liksom att lärare och elever lyssnar och tar till sig vad de andra tillför. Detta 

var möjligt att se hos samtliga lärare, även om de inte formulerade det på samma sätt. 

Anna visade på hennes strävan till ömsesidigt lärande i det att hon försöker uppmuntra 

eleverna att utveckla sina tankegångar och åsikter vidare. På detta sätt försöker hon 

medvetandegöra för eleverna att även de har något att bidraga med i lärandet, liksom att 

hon också aktivt lyssnar på vad de har att säga. Både Dysthe (1995:228ff) och Boyd & 

Markarian (2011:519) har lyft vikten av att just validera och stärka elevernas röster och 

göra dem uppmärksamma om att även de besitter och bidrar med kunskap. Detta försökte 

även Lena att arbeta med, genom att göra eleverna uppmärksamma på ifall någon annan 

elev tillfört något bra argument eller lyft något nytt. Detta genom att låta eleven i fråga 

upprepa sitt bidrag för de övriga. 

Samtliga medverkande lärare var överens om att eleverna i framtiden har stor nytta av 

goda kunskaper inom muntlig kommunikation. Lena menade att genom att arbeta mycket 

muntligt är det möjligt att bygga upp en styrka och ett självförtroende hos eleverna. Hon 

menar att det krävs mod att delta i dialoger och diskussioner. Kanske är det detta som 

även Christoph & Nystrand (2001:35) diskuterar, då de pratar om den känsla av utsatthet 

som både lärare och elever riskerar att utstå då de står och framför sin egen åsikt inför 

andra. Det handlar oavsett om att ta plats och att våga göra det framför andra.  
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Medvetenhet om sin egen roll i diskursen 

Christoph & Nystrand (2001:35f), liksom Mehan (1979:294) påpekar att utformningen 

av interaktionen mellan lärare och elev, och elever sinsemellan, har stor påverkan på 

undervisningen och elevernas lärande. Detta är något som lärarna verkar vara införstådda 

med, utifrån det som diskuterats ovan. Dock verkar lärarna ej ha reflekterat i någon större 

grad över hur deras egen muntlighet påverkar interaktionerna i klassrummet. På frågan 

om hur de förbereder sig inför deras egen muntliga kommunikation svarar samtliga att de 

inte funderar alltför mycket kring detta. De menade att det fanns med dem i bakhuvudet. 

Utifrån den tidigare forskning som gjorts finns dock indikationer om att frågorna som 

ställs, liksom responsen som ges, påverkar klassrummets interaktioner stort (Christoph & 

Nystrand 2001:12ff, Applebee et.al. 2003:700ff, Alexander 2006:17 m.fl).  

Detta kunde tydligt noteras under observationerna, även om det är av vikt att poängtera 

att observationerna är gjorda under en begränsad tid. Beroende på typ av fråga kunde 

markanta skillnader uppmärksammas på eleverna svar. Resultatet stämmer överens med 

det som Smith & Hardman et.al. (2004:408, i Alexander 2006:16f) fann i sin studie utförd 

i Storbritannien. I denna framkom att elevernas svar vid stängda frågor tenderade att vara 

endast tre ord eller färre, något som inte uppmuntrar en djupare förståelse. Detta kunde 

också noteras tydligt i denna studie. Smith & Hardman et.al. (ibid.) fann att detta skedde 

vid omkring 70 procent av gångerna, medan det i denna studie kunde noteras upp till 90 

procent. Den procentuella skillnaden kan bero på skillnaderna i studiernas omfattning. I 

och med att datainsamlandet för detta arbete skedde under en ytterst begränsad tid kan 

resultatet påverkas av faktorer såsom lektionens upplägg, hur läraren mådde den dagen, 

dagsformen hos eleverna och dylikt. Det är dock möjligt att notera, som Smith & 

Hardman et.al. (ibid.) poängterade, att stängda frågor tenderar att leda till korta, 

outvecklade svar. Likaså framkom det i studien att svaren vid öppna eller autentiska 

frågor tenderade att vara längre och mer välutvecklade, något som även det sammanfaller 

med den tidigare nämnda studien.  

En fråga som kan ställas är dock huruvida mer välutvecklade svar betyder att läraren 

och eleverna arbetar dialogiskt? Alexander (2006:17) påpekar att ett längre utbyte ger 

eleverna större utrymme att forma sina idéer, liksom att läraren får större insikt i hur 

eleven tänker. Dock kanske detta inte nödvändigtvis betyder att det leder till ett dialogiskt 

klassrum. Det dialogmönster som förekommer mest, och som initierar muntligt 

deltagande i ett klassrum, är det som Sinclair & Coulthard (1975:21) benämner som IRF. 

Läraren är då den som påbörjar dialogen genom exempelvis en fråga, vilken eleven 

besvarar. Hur dialogen sedan fortskrider menar Nassaji & Wells (200:400f) och Myhill 

& Dunkin (205:424) beror på hur det tredje steget, respons, används. De sistnämnda 

menar att en värderande respons är det som förekommer mest, vilket också kunde noteras 

i studien. Således är det möjligen såsom Boyd och Markarian (2011:517ff) diskuterade 

kring det dialogiska och monologiska klassrummet. De menade att frågans utformning 

inte spelar någon större roll, om inte ett dialogiskt förhållningssätt appliceras. Finns inte 

ett dialogiskt förhållningssätt kommer läraren, även om frågan ställs såsom en typisk 
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öppen eller autentisk fråga, ändå söka efter ett svar som ligger i linje med det som läraren 

själv har tänkt. Under en lektion kunde just detta utrönas tydligt i situationen då eleverna 

skulle berätta vilken bokstav som de ansåg var viktigast. Det var tydligt att även om 

frågorna var formulerade som typiskt öppna, såsom ”vilken bokstav tycker du är 

viktigast?”, hade läraren i detta fall ett förväntat svar. Eleverna fick således en värderande 

respons, av typen rätt eller fel, tillbaka. Är det möjligt att eleverna, om de fått möjlighet, 

gemensamt skulle ha landat vid den slutsatsen själva? Det är möjligt. Exemplet visar dock 

att lärarens inställning, liksom hur feedback ges, kan påverka diskursen. Som Alexander 

påpekar (2008:110) så har mycket fokus legat på typen av frågor och till viss del har 

vikten av bra feedback som för diskussionen framåt, förbisetts.  

Dock är det möjligt att frågornas utformning och ett utvecklat svar hos eleven, kan ge 

stöd och underlätta för läraren i att fortsätta med dialogen. Som tidigare nämndes 

(Alexander 2006:17) är det möjligt att som läraren få en större koll på en elevs förståelse 

genom ett längre svar. Utifrån denna kunskap om elevens nuvarande utvecklingsnivå kan 

således läraren utmana eleven att tänka om eller utveckla sina tankar (Pihlgren 2013:54). 

Ett längre utbyte kan eventuellt också leda till det som Säljö (2000:107f) beskriver som 

ett kollektivt tänkande. Genom att elevens tankar har uttryckts genom språket och 

förmedlats till övriga i klassrummet, är det möjligt att hjälpa varandra att finna mening. 

Återigen underlättar detta kanske för läraren att ge respons som skapar dialog och 

diskussion.   

Ytterligare en av Alexanders (2006:19) förhållningssätt handlade om att dialogen skall 

vara kumulativ, att lärare och elever bygger vidare på egna och andras idéer. Detta är 

något som kan kopplas till ovanstående tankar kring ett kollektivt tänkande och att utmana 

eleverna. Det är också det som genomförda studien har funnit främst saknats i 

undervisningen. Den situationen där det tydligast kunde observeras ett försök mot att 

arbeta kumulativt var under värderingsövningen. Eleverna och lärarna försökte då bygga 

vidare varandras kommentarer, med mycket stöd av läraren. Just detta att arbeta 

kumulativt är också det som Alexander (2008:110) menar är svårast att genomföra, då 

den kräver mycket av läraren. Som han påpekade måste läraren ta in information och göra 

beslut under endast några ögonblick, vilka alla bidrar till huruvida dialogen förs framåt. 

Som det har visat sig var det värderingsövningen som gav både de mest utvecklade svaren 

hos eleverna, liksom försök till att arbeta kumulativt. Möjligen kan således kopplingen 

som diskuterats ovan, mellan längre meningsutbyte och respons som skapar dialog, 

finnas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

I resultatet framgick även att typen av frågor skiljde sig markant åt beroende på vilken 

typ av lektion det handlade om. Detta i sig betyder inte att den ena lektionen är bättre än 

den andra. Detta är beroende på syftet med lektionen. Det kräver dock att läraren har ett 

formulerat syfte med lektionen. Återigen kan detta relateras till Alexanders (2006:18) 

tankar kring de olika typer av ”lärarspråk” som finns, och att samtliga har en roll i 

undervisningen, bara läraren är medveten om vilken roll de har. Det är möjligt att 

diskutera, utifrån resultatet, att undervisning som till stor del är läroboksbaserad 
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eventuellt inte ger eleverna så många tillfällen till kunskapsutvecklande muntliga 

interaktioner. Detta kan vara viktigt att ha i åtanke vid planering av lektioner. 

4.4.2 Metoder mot ett dialogiskt klassrum 

Att ha ett stödjande och tryggt klassrum är en av de riktlinjer som Alexander (2006:19) 

dragit upp för att ett dialogiskt klassrum skall kunna utvecklas. För som diskuterades 

tidigare beskrev Christoph & Nystrand (2001:35) att det är en känsla av att utsätta sig för 

en risk då man börjar ta plats i klassrumsdialogen. Trots denna eventuella känsla av risk 

kunde det observeras flertalet tillfällen hos samtliga lärare där eleverna vågade delge sina 

tankar, liksom sina okunskaper. Genom intervjuerna framkom även att lärarna arbetar 

medvetet med klassrumsklimatet för att skapa denna trygghet. 

Klassrumsklimatet handlar även om att alla ska inse att de redan besitter kunskap, att 

kunskap inte är något som endast läraren kan bidra med (Dysthe 1995:228ff). Genom att 

påpeka för eleverna att alla är bra på något, samt att uppmärksamhet riktas mot någon 

som bidrar med ny information, arbetar lärarna för att tydliggöra detta för eleverna. Som 

Dysthe (ibid.) poängterade är denna bekräftelse viktig, eleverna har något att tillföra. 

Lärarna försökte även, utifrån vad som kunde observeras, att arrangera situationer där 

eleverna får möjlighet att öva på den muntliga kommunikationen. Detta genom olika 

övningar, som beroende på utformning och lärarens syfte och förväntningar, gav ett 

varierat resultat. Utifrån intervjuerna verkade dock ej lärarna ha reflekterat kring hur de 

gjorde detta i någon större utsträckning. Hanna var den som tydligast berättade om 

lektioner där hon gick igenom olika muntliga situationer och hur de fungerar, exempelvis 

hur man argumenterar. Samtliga lärare diskuterade även elevernas arbete två och två, 

exempelvis parövningar. Fokus verkade vid, dessa tillfällen, vara vid att bli en god och 

aktiv lyssnare.  

Att vara en god lyssnare är, som Granström & Hammar Chiriac (2011:8) liksom 

Alexander (2006:18) lyfter, en viktig kunskap. Men dessa påpekar också att det även 

krävs andra färdigheter för att eleverna skall kunna vara delaktiga i en dialog. De måste 

få lära sig hur de exempelvis förklarar, diskuterar och ifrågasätter, och att de systematiskt 

får träning i detta. Langer & Close (2001:16) poängterar också vikten av att visa eleverna 

hur det går till, att göra dem uppmärksamma på ingångar in i ett samtal. Således blir 

frågan hur lärarna förbereder eleverna för muntliga situationer av vikt, för, som 

poängterades av Christoph & Nystrand (2001:31), ingen dialog kan ske om de 

medverkande inte är beredda på att delta.  

I studien kunde viss sådan förberedelse noteras. Lärarna försökte göra eleverna 

medvetna om vad deras klasskamrater sagt, liksom att de skulle utveckla huruvida de höll 

med eller inte. Eleverna hade i vissa fall även fått tips om hur muntliga framträdande 

kunde hanteras. Däremot var mindre sagt kring hur olika samtal i grupp fungerar. Ingen 

av lärarna lyfte något om hur de arbetar för att förbereda inför detta. Istället verkade 

mycket tillit läggas just vid hur eleverna var placerade. Elevernas placering påverkar 

självfallet dialogen mellan eleverna och är något som bör beaktas då dialogtillfällen 

arrangeras (Dysthe 1995:55, Pihlgren 2013:52). Iris påpekade exempelvis hur hon 
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försöker skapa heterogena grupper där eleverna kan lära av varandra. Detta sammanfaller 

med vad Dysthe (ibid.) och Vygotsky (1978:32) diskuterar kring den proximala 

utvecklingszonen, vilken inte kan nås utan stöd och vägledning från sådana som har 

kommit längre i sitt lärande. Dock kan lärare, som tidigare poängterats, inte förlita sig på 

endast bordsplaceringar och uppgiftens instruktioner. Som Säljö, Riesbeck & Wyndhamn 

(2003:237ff) lyfte, leder inte dialog automatiskt till lärande. Eleverna måste 

uppmärksammas på när ett visst språk ska användas, liksom att det måste veta hur de 

använder det. Genom att använda nya begrepp och termer gemensamt sker en 

förståelseutveckling hos eleverna, vilket eleverna måste göras uppmärksamma på.  

I den tidigare nämnda situationen där eleverna arbetade i grupp med bokstavslådor 

hade det således eventuellt fungerat bättre om läraren hade gått igenom de förväntningar 

som den hade på eleverna och hur de skulle prata med varandra. Nu fick de en 

bokstavslåda var och instruktionen att de skulle hjälpas åt, vilket gjorde att de föll tillbaka 

på ett vardagligt, ej utmanande, språk. 

4.4.3  Fördelar och problematik 

Lärarna lyfte flera av de fördelar och den problematik med att arbeta mycket muntligt 

som även den tidigare forskningen har diskuterat, och som också nämnts vid ovanstående 

analys. De är poängterar exempelvis hur mycket en elev kan lära sig genom muntligt 

arbete, de får ett annat språk, de lär sig att anpassa språket efter olika situationer, liksom 

att de får öva på hur man kan prata i vissa situationer. Alexander (2006:18) lyfter att 

läraren måste lära och uppmärksamma eleverna på detta. Som tidigare nämnts var dock 

detta något som det inte tydligt framkom hur lärarna arbetade med.  

De påpekade även fördelen av att genom arbete mycket muntligt är det möjligt att även 

utvecklas inom andra områden. Dialog är som tidigare diskuterats inte endast verbal utan 

kan även inbegripa andra medel för interaktion (Linell 2009:3ff). Således är det fullt 

logiskt att även exempelvis skrivandet och läsandet skulle kunna dra nytta av att arbeta 

mer dialogiskt. Som Linell (ibid.) påpekade kan det även handla om att kunna föra en 

invändig dialog med sig själv. 

Även svårigheter diskuterades. Bland annat svårigheten att som lärare leda en dialog 

och att bryta den på rätt ställe, eller att som elev våga delta, är något som även Christoph 

& Nystrand (2001:35) poängterat. Det kräver mycket stöd och det är något som tar tid. 

Det krävs ett gediget arbete för att skapa den trygghet och de förutsättningar som behövs 

för att eleverna skall kunna hålla igång en dialog själva (Applebee et.al 2003:707).  

Den osäkerhet som läraren känner kan eventuellt även kopplas till det Lena lyfte 

angående den otillräcklighet som kan upplevas vid diskussioner. Läraren kan inte vara på 

alla ställen och således finns risken att någon eller något förbises.  

Intervjuerna lyfte även frågan om dialog som något positivt vid bedömningen. Hanna 

och Iris menade exempelvis att genom mycket dialog är det möjligt att komma underfund 

med vad eleverna har tagit till sig eller behöver hjälp med. Som Pihlgren (2013:54) 

poängterar är det viktigt att beakta elevernas nuvarande kunskapsnivå då lektioner 

utformas och dialog ger möjlighet att finna den. 
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4.4.4 Sammanfattande slutsatser 

Studien har genom intervjuer och observationer försökt utröna hur lärare arbetar med, och 

förhåller sig till, klassrumsdiskursen. Samtliga lärarna anser att goda kunskaper inom 

muntlig kommunikation är viktigt för elevernas framtid, och under skoldagen erbjuds 

flera tillfällen där eleverna får möjlighet att också uttrycka sig muntligt. Lärarna arbetar 

medvetet med att skapa en trygg miljö för eleverna, där eleverna känner stöd från läraren 

och klasskamraterna. 

Dock har tidigare forskning och även resultatet från studien visat att det inte är fullt så 

enkelt att skapa de talsituationer som leder till större kunskapsutveckling. Det krävs att 

lärarna ger stöd och verktyg till eleverna, liksom att lärarna även funderar kring hur de 

själva uttrycker sig. 

Sammanfattningsvis är det möjligt att utifrån resultatanalysen dra slutsatsen att även 

om lärare anser att det är av stor vikt att eleverna får arbeta mycket muntligt, har de inte 

djupare reflekterat över deras egen roll i hur dessa interaktioner sker. Detta kan påverka 

hur den muntliga interaktionen ser ut i klassrummet, vilket gör en sådan självreflektion 

av stor vikt. Dock bör noteras att denna studie är gjord under en kort period och med ett 

fåtal deltagare. Resultaten visar således bara antydningar om hur lärarna ser och arbetar 

med diskursen. 
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5 Diskussion 

Att studera diskursen i klassrummet har jag funnit vara mycket intressant. Det är något 

som vi alla har erfarenheter av, då vi har alla gått i skolan. Vi känner alla också till 

upplägget - eleverna är där för att lära sig, läraren är där för att lära ut. Klassrumsdiskursen 

är också situerad i en kontext olik många andra. Omkring tjugo elever och en eller två 

lärare skall samsas på en liten, avgränsad yta. Inom denna lilla ”låda” skall alla elever få 

synas, alla elever skall få möjlighet att utvecklas och alla elever skall få känna en trygghet. 

För att detta skall fungera krävs det struktur och som Wells & Arauz (2006:421) lyfter är 

det möjligt att få detta genom att använda IRF. Det är naturligt att läraren, som har 

ledarrollen och det övergripande ansvaret, är den som initierar interaktionen i 

klassrummet och som utformar situationer så att eleverna får möjlighet till lärande. Den 

tidigare forskning som har presenterats (Applebee et.al.2003:685), Wells & Arauz 

2006:416) lyfter dock också vikten av dialog och diskussioner för att utveckla elevers 

lärande och förståelse. Något som således måste få en tydlig plats inom 

klassrumsdiskursen.  

Det är därför intressant att det under intervjuer kan komma upp kommentarer såsom 

att: ”En diskussion, den är ju borta så fort man har tystnat liksom, den finns ju inte kvar i 

luften…”. Detta citat diskuterades i samband med funderingar kring bedömning, men jag 

finner den ändå att vara otroligt intressant i förhållande till hur jag tror det är vanligt att 

betrakta just dialog och diskussioner i ett klassrum. Svårigheten i att som lärare inte ha 

möjlighet att vara på alla ställen samtidigt, eller att läraren inte hinner se och lyssna till 

varje elev, tror jag kan göra det svårt att arbeta dialogiskt. Detta var något som även 

lärarna lyfte som problematiskt med ett dialogiskt arbetssätt. Under intervjuerna lyftes 

även otroligt många fördelar – ett utvecklat lärande, större individualisering, en trygghet 

hos eleverna - men som med så mycket annat tror jag att det är lättare att fokusera på det 

som är svårt.  

För denna tanke att en diskussion försvinner när den tystnat är att se svårigheterna i att 

arbeta med diskursen. Den tidigare forskningen menar istället, som jag tolkar det,  att en 

dialog och diskussion lever kvar. Så fort en fråga ställs eller en fundering lyfts muntligt, 

sker en förändring någonstans i en elevs tankar (Pihlgren 2013:54ff). Elevernas 

förförståelse ändras och kanske börjar en ny fråga gro inne hos den eleven. Kanske 

utmanas de att tänka ett steg längre, kanske når de med hjälp av klasskamrater och lärare 

en ny kunskapsnivå. Dock menar jag på att diskussionen inte är borta, den är bara inte 

längre observerbar (Linell 1009:5f, Bahktin 1981:318 i Dysthe 1995:63ff). 

Som framkommit av studien och den tidigare forskningen är det inte lätt att arbeta 

dialogiskt. Det krävs mycket förberedelse och mycket träning, både av lärare och elev. 

Och för att ens påbörja detta krävs reflektion över hur läraren vill att klassrumsdiskursen 

skall se ut. Därför är det intressant att det har visat sig, utifrån de intervjuer och 

observationer som genomförts, att läraren ej reflekterat över sin egen roll i den muntliga 

delen av undervisningen i någon större utsträckning. De menade att hur de pratar kommer 

automatiskt, eller tack vare deras erfarenhet. Och även om det skedde en fungerande 

dialog mellan lärare och elever, skedde i många fall inget reflekterande huruvida denna 
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dialog var kunskapsutvecklande. Just medvetenheten kring hur lärare själv påverkar 

klassrumsdiskursen blir således av stor vikt för att kunna föra undervisningen dit man 

vill. 

Självklart finns det också begränsningar i den genomförda studien. Urvalet var litet 

och tiden för genomförandet begränsat. Det gav dock en insikt i hur lärare arbetar med 

klassrumsdiskursen, liksom deras egna reflektioner. Min egen roll i studien kan även den 

diskuteras. Jag har inte stor erfarenhet av vare sig intervjuer eller observationer. Med 

anledning av detta är det mycket möjligt att intervjuerna kunde ha blivit mer givande 

genom användandet av fler och bättre följdfrågor. Även observationerna kunde möjligtvis 

förbättras genom ett tydligare observationsprotokoll. Dock vill jag poängtera att jag 

genom studien ändå har fått fram mycket intressant data, min oerfarenhet till trots.   

Avslutningsvis vill jag återgå till inledningen där jag beskrev hur svårt det kändes för 

mig att ta ett steg tillbaka och låta eleverna föra diskussionen framåt. Efter denna studie 

har jag insett att det inte är att ta ett steg tillbaka som är det svåra. Det svåra är att ge 

eleverna de verktyg de behöver för att själva kunna föra en lärande dialog. Det är således 

inte i dialogtillfället som svårigheterna har sitt ursprung, utan snarare i huruvida jag har 

lagt en tillräckligt stabil grund för dem att stå på. En grund bestående av kunskap om 

vilket typ av språk som kan användas när, om hur man pratar i olika situationer, liksom 

en grund bestående av trygghet med varandra och i sig själv. Detta är en grund som kan, 

och som jag anser bör läggas redan hos elever i dessa lägre åldrar och som kan hjälpa 

dem i deras framtida skolgång, liksom framtida liv. En grund som gör att eleverna vågar 

göra sin röst hörd. 
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Bilaga 1 - Observationsprotokoll 

Läraren Antal 

ggr 

Eleven Antal 

ggr 

Kommentarer 

Öppna frågor 

Frågor där det finns flera 

tänkbara svar. Läraren söker 

elevens åsikt. 

 

Inget svar 

  

Korta svar 

  

Utvecklade svar (>3) 
  

Autentiska frågor 

Frågor/ögonblick där 

läraren är genuint osäker på 

svaret på den ställda frågan. 

 
Inget svar 

  

Korta svar  

  

Utvecklade svar (>3) 
  

Stängda frågor 

Frågor som söker ett 

specifikt svar 

 

Inget svar 

  

Korta svar  
  

Utvecklade svar (>3) 
  

Evaluering 

Svar på en elevs inlägg där 

man ger en värdering på om 

svaret är korrekt eller inte. 

Alternativt svar som inte 

direkt säger att det är  

 Inget svar   

Korta svar 

  

Utvecklade svar (>3) 

  



 

Feedback (för dialogen 
vidare) 

 interthinking ( läraren 

bygger vidare eller avslutar 

en elevs tankegång), Tie-ins 

( tar elevernas svar som kan 

vara något off-topic och 

inkludera det i diskussionen) 

och explications (förklarar 

något som kan ha varit oklart 

i vad föregående talare har 

sagt). 

 

Inget svar 

  

Korta svar 

  

Utvecklade svar (>3) 

  

Muntligt uttryck för 
deltagande (ev 
kroppsspråk) 

Muntliga uttryck såsom 

"mmm", "jaaa", "uh huh" som 

signalerar lyssnande och 

engagemang.  

 

Inget svar 

  

Korta svar (1-3 ord) 

  

Utvecklade svar (>3)   

Direkt utnämning  
Inget svar 

  

Korta svar  
  

Handuppräckning/   

lottdragning 
Utvecklade svar (>3) 

  

Fördelar ordet under en 

diskussion 

 
Inget svar 

  

 
Korta svar 

  

 Utvecklade svar (>3)   

 

Grått = Användes ej under 

observationstillfällena 

 

Eleven ställer fråga 

  

Eleven initierar 

dialog 

 

 



 

Bilaga 2 – Intervjufrågor 



 

 


