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Sammanfattning  

Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap kring lärarens arbete med 

helklassundervisning, sittordning och samtal. Studien utgick från den sociokulturella 

teorin, där tyngdpunkten ligger på att lärande sker i samtal med andra. Undersökningen 

är i grunden en kvantitativ studie av lärarens tidsanvändning och samtal i klassrummet. 

För att förstärka studien har dock även kvalitativa studier av elevernas beteenden i 

klassrummet genomförts. Som metod användes observation med ett förbestämt 

observationsschema och löpande anteckningar. Åtta observationer genomfördes, fem i 

traditionell sittordning och tre i annan sittordning under maj 2020.  

 

Resultaten tyder på att helklassundervisning användes mest följt av individuellt arbete 

och slutligen grupparbete i lektionernas arbetsfaser. I likhet med tidigare forskning är 

det den vanligaste fördelningen av lektionernas uppdelning. Resultatet visar på att 

läraren och elever hade större del ämnesrelaterat innehåll i samtalen än icke-

ämnesrelaterat innehåll. Resultatet visar vidare att det inte finns en tydlig korrelation 

mellan lärarens ämnesrelaterade samtalsinnehåll i helklassundervisning och elevernas 

ämnesrelaterade samtalsinnehåll i individuellt arbete och grupparbete. Resultaten visar 

att det inte finns ett tydligt samband mellan sittordning och arbetsform, när eleverna 

arbetar i individuellt arbete eller grupparbete och det är därför av stor vikt att lärare 

väljer en sittordning från deras föredragna arbetsform. 

 

 

 

Nyckelord: sittordning, individuellt arbete, grupparbete, ämnesrelaterat, icke-

ämnesrelaterat  
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1. Inledning 

Alla klassrum och klasser är unika. Vissa elever lär och beter sig bättre i ett klassrum 

men kanske inte i alla klassrum? Hur kommer det sig? Människor är snabba på att dra 

förutfattade slutsatser och redan när man kliver in i ett nytt klassrum skapas hos oss en 

uppfattning om vilken typ av undervisning som kan antas bedrivas i klassrummet. 

Sittordningar i traditionell stil leder till förutfattade slutsatser att det antas bedrivas 

mycket individuellt arbete och där läraren vill ha kontrollen i klassrummet. Om man 

däremot möter sittordningar med flera små grupper leder tankarna till att grupparbete 

och samarbete ligger i fokus, där eleverna arbetar mycket tillsammans, hjälper samt lär 

sig av varandra och där läraren är en handledare som för klassen framåt.  

 

Under tidigare verksamhetsförlagd utbildning har vi kommit i kontakt med olika typer av 

klassrum, sittordningar och förutsättningar för lärandet. Där väcktes vårt intresse för att 

studera klassrum och sittordningar och på vilket sätt de har samband med lärandet. 

Eftersom vi båda studerar Grundlärarprogrammet Fk-3 är det i årskurs 1,2 och 3 studien 

har sitt fokus även om den kan genomföras i andra årskurser. En utopisk men ambitiös 

tanke som väcktes var att hitta det optimala klassrummet för lärandet. Enligt vår 

erfarenhet från verksamhetsförlagd utbildning, men även från tidigare arbete inom 

skolan, är samtal något som existerar under majoriteten av undervisningstiden. Men hur 

ser egentligen förutsättningarna för samtal ut i klassrummet och hur kan lärare påverka 

förutsättningarna? Hur kan vi utveckla vår egen tidsanvändning i kommande yrkesroll 

som lärare, både i dialogen med eleverna men även i sittordningar för att skapa 

gynnsamma förutsättningar för lärandet? Dessa funderingar och tankar har bidragit till 

att göra denna studie. Denna undersökning kommer inte att erbjuda tidlösa lösningar på 

hur klassrumsmiljön och aktiviteter ska omformas. Relevansen ligger i att ge perspektiv 

på förutsättningarna för lärandet och att få lärare att reflektera över sina egna 

arbetsformer. Avsikten med uppsatsen är att undersöka hur stor del av lärarens och 

elevernas samtal som ägnas åt ämnesrelaterat innehåll samt hur stor del av 

undervisningen som ägnas åt helklassundervisning, individuellt arbete och grupparbete. 
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2. Bakgrund 

I denna del beskrivs bakomliggande faktorer för skrivandet av studien.  

2.1 Samtalens och dialogens ökande betydelse 

När Sverige år 1842 fick sin första folkskolestadga, skulle undervisningen bestå av att 

lära sig lydnad och respekt gentemot samhällets överordnade (Edgren 2019, s. 129). 

Grundläggande förutsättningar att överhuvudtaget gå i skolan var väldigt annorlunda 

och undervisningen bestod av utantillinlärning mer än vad den gör idag. Utrymmet för 

samtal i klassen var väldigt begränsad i de stora klasserna. Läroplanen gick inte heller 

ut på att utbilda demokratiskt fostrade elever eller att aktivt öka jämställhet i likadan 

utbredning som det är idag (ibid., s.148).   

 

Sedan dess har svenska skolvärlden blivit omformad flera gånger. I samband med att 

samhället utvecklas, behöver även skolvärlden utvecklas. Det i sin tur leder till att 

undervisningen måste omformas till att uppfylla de syften och krav som samhället 

dikterar. Att undervisningen gått från stora undervisningssalar, utantillinlärning och 

växelundervisning (Edgren 2019, s.134) till självständigt tänkande och problemlösning 

(ibid., s.146), tyder på att anpassningen varit genomgripande. Som en del av denna 

förändring har dialogen och samtalet i klassrumsmiljö kommit att betonas allt mer.  

 

Dysthe skriver att engagemang i en dialog (1996, s.63), går att jämföras med att leva. 

Att förbise dialogens fundamentala relevans kan ha förödande konsekvenser i det 

vardagliga livet i allmänhet. Barnen i Sverige tillbringar stor del av tiden i skolan som en 

följd av landsomfattande skolplikt. Majoriteten av tiden i skolan tillbringas i 

klassrumsmiljö. I själva klassrumsmiljön är dialogen ett centralt instrument för inlärning. 

I skolans uppdrag från Lgr11 står det att ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära 

förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få 

utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga 

förmåga” (2019, s. 7).  
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Garme delar in samtalstyper i klassrummet i fyra olika kategorier (2006, s. 124): 

oplanerat debattinlägg, anförande, vardagligt samtal och skådespelarinsats.  

 

   

Med bilden ovan förklarar Garme talarens väg i de olika fälten, där talaren ofta startar i 

C för att därefter går vidare till A och B. För att ta sig till fält D krävs mycket arbete av 

talaren. Talaren måste här skapa intrycket av att denne ger en informell framställning 

även fast denne är förberedd (2006, s. 124). Enligt Garme är det ofta exponering som 

skapar oro och ängslan för muntligt framträdande och det är vanligt att elever som ej får 

hjälp med arbete för sin oro och ängslan i skolgången. Detta kan leda till att elever som 

ej får hjälp kan bevara sin ängslan och oro i framtiden (Garme, 2006, s. 125). Garme 

hävdar att inget har så stor betydelse på elevers framgång som deras språkförmåga 

(ibid., s. 128).  

 

I denna studie användes Garmes samtalstyper för att ge stöd för de samtal som 

observerades i klassrummen. Istället för att observera samtalstyper valdes att 

observera samtalens innehåll, om samtalen innehöll ämnesrelaterat innehåll eller icke-

ämnesrelaterat innehåll. 
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3. Tidigare forskning 

I denna del presenteras tidigare forskning med anslutning till studien. I 3.1 presenteras 

olika forskning med koppling till arbetsformer och möblering. I 3.2 presenteras forskning 

om samtal i klassrummet. 

3.1 Arbetsformer och möblering 

Jedeskog har i sin studie genomfört observationer i ca fyrtio klassrum på åtta olika 

skolor år 2002, där fokus ligger på klassrummets utformning och dess betydelse för 

samspel mellan elever och lärare (2007, s.109). Jedeskog skriver att definitionen av 

klassrum (ibid., s.110) kan vara lite olika beroende på perspektiv. Jedeskog 

sammanfattar att klassrum definieras som ett fysisk avgränsat rum, ett rum som 

inkluderar lärare och elever samt ett rum som påverkar elevers lärande och utveckling 

(ibid). Jedeskog använder sig utav Mankes begrepp ”invisible learning” (ibid., s.111) 

vilket förklaras som lärarens strategi för att möblera utifrån sin planering av lektionen 

och kunna genomföra lektionen genom att förebygga störande inslag. Vidare skriver 

Jedeskog om att möbleringen av möblerna oftast ses som ett verktyg för att lärarens 

ska bibehålla makt snarare än att fokus ligger på elevernas inlärning (ibid., ss. 111–

112). Jedeskog menar även att yngre elever har större individuell anpassning med 

speciella placeringar i klassrummets utformning (ibid., s. 113) och har oftare 

undervisning i sitt hemklassrum än vad äldre elever har.  

 

Jedeskog förklarar helklassundervisning (2007, s.118) som ett undervisningssätt som 

bygger på kommunikation där den mest förekommande kommunikationen är 

envägskommunikation från lärare till eleverna. Jedeskog hävdar att sittordningen med 

rader är att föredra vid helklassundervisning för att eleverna sitter vända mot läraren 

och tavlan vilket gynnar kommunikation från lärare till eleverna. Läraren får bättre 

möjlighet att observera barnen genom placeringen i rader och studera vilka som hänger 

med eller inte. En annan aspekt med sittordningen i rader är att det försvårar 

kommunikationen mellan eleverna (ibid.).  
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I Jedeskogs undersökning (2007, ss. 117–119) sitter eleverna i årskurs 1–6, 50 procent 

av undervisningstiden i rader och 50 procent sitter i grupper. 44 procent av 

undervisningstiden ägnas åt helklassundervisning, 41 procent åt individuellt arbete och 

7 procent åt grupparbete. Skolinspektionen genomförde en liknande undersökning år 

2016 av arbetsformerna helklassundervisning, individuellt arbete och grupparbete 

(2017, s. 8). Resultatet från Skolinspektionens undersökning (ibid.) visar att 48 procent 

av tiden ägnas åt helklassundervisning, 38 procent ägnas åt individuellt arbete och 14 

procent ägnas åt grupparbete. Granström framställer i sin undersökning från 2017 att 

arbetsformerna förändrats i svenska skolan över tid. I undersökningen framläggs tre 

typer av arbetsformer: helklassundervisning, grupparbete och individuellt arbete. Av den 

totala undervisningstiden på 1960-talet ägnades 60 procent till helklassundervisning, 18 

procent till grupparbete och 22 procent till individuellt arbete. Under 1980-talet ägnades 

50 procent till helklassundervisning, 24 procent till grupparbete och 26 procent till 

individuellt arbete. Under 2000-talet ägnas 44 procent till helklassundervisning, 12 

procent till grupparbete och 41 procent till individuellt arbete (Granström 2003, ss. 224, 

229, 235).  

 

 

Tabell från Skolinspektionens (2017, s.28) sammanställning av Granströms undersökning. (På 2000-talet 

saknas dock 3 procent vilket ej framgår varför det saknas). 

 

 

Individuellt arbete, som cirka 40 procent av tiden ägnas åt, gynnas enligt Jedeskog av 

placeringen i rader (Jedeskog 2007, s. 118). Gruppmöblering är dock en vanlig 

sittordning i klassrummen; cirka hälften av klassrummen i Jedeskogs studie hade elever 

som satt i grupper (Jedeskog, 2007, s.119). Budskapet i denna sittordning är att 

uppmana till interaktion och samarbete mellan eleverna. Även om gruppmöblering är ett 
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vanligt förekommande möbleringssätt, så ägnades enbart cirka 7 procent av tiden till 

grupparbete (Jedeskog, 2007, s.119). Jedeskog skriver att syftet med gruppmöblering 

har ett annat syfte än grupparbete (ibid.). Syftet är mer till för att eleverna ska kunna 

hjälpa varandra lättare än att arbeta i grupp. När läraren kräver tyst individuellt arbete i 

gruppmöblering sänder det därför motstridiga budskap till eleverna (ibid.). Jedeskog 

hävdar att klassrummets möblering och arbetsform därför måste samspela med 

varandra (ibid.).  

 

I Increasing student on- task behavior through the use of specific seating arrangements 

belyser Bonus och Riordan att elevers beteende varierar beroende på sittordningen. I 

studien undersöktes hur elevernas beteende skiljer sig åt om de sitter i klassrummet i 

U-form, rader eller grupper. Bonus och Riordan menar att då eleverna sitter i rader 

uppkommer minst störande moment i klassrummet följt av U-form och mest störande 

moment dokumenterades då eleverna satt i grupper. De drar emellertid slutsatsen att 

den perfekta sittordningen inte finns utan att sittordningen ska anpassas till lektionens 

syfte för att få möjlighet att uppnå optimala förhållanden för inlärning (Bonus & Riordan, 

1998, ss. 28, 31).  

 

3.2 Samtal i klassrummet 

Det finns mycket tidigare forskning om olika typer av samtal i klassrummet som 

dialogiska, monologiska, sokratiska och deliberativa. Därför valdes att ej fokusera på de 

olika typerna av samtal i studien. Istället valde vi att fokusera på ämnesrelaterade eller 

icke-ämnesrelaterade samtal i klassrummet. 

 

Enligt Pihlgren dominerar läraren talutrymmet i klassen (2008, s. 238). Detta har även 

visats av Grøver Aukrust som menar att läraren har talutrymmet i ungefär ⅔ av tiden i 

helklassundervisning (2003, s. 175). I individuellt arbete eller grupparbete ändras 

förhållandet i talutrymmet där eleverna övertar det mesta av talutrymmet till bänkprat 

sinsemellan och läraren leder lektionen (Pihlgren, 2008, ss. 9, 238). En av de mest 

frekventa samtalsmodeller i helklassundervisningen är I-R-E (Grøver Aukrust använder 
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IRF). Modellen går ut på att läraren initierar (Initiates) en fråga till eleverna, frågan 

besvaras (Responds) och därefter bedömer läraren svaret (Evaluates) (Pihlgren, 2008, 

s. 238; Grøver Aukrust 2003, ss. 169, 175). Enligt Dysthe är samtalen mellan lärare och 

elever formellt utformade som en dialog, men i verkligheten tar samtalet sig uttryck som 

en monolog (1996, s. 10), eftersom eleverna fyller i lärarens ord som saknas i 

undervisningen.  

 

Enligt Grøver Aukrust är ett av de viktigaste bidragen från den sociokulturella teorin att 

förstå lärande och utveckling utifrån den interaktion individerna är delaktiga i (2003, s. 

184). Grøver Aukrust skriver att vikten av samtalet, både som arbetsform och 

inlärningsform i klassrummet, betonas som en märkbar aspekt i den nya läroplanen för 

grundskolan (ibid., s. 167). Orden lärande och samarbete som traditionella pedagogiska 

begrepp används mindre frekvent medan ordet samtal används återkommande i de 

ämnesspecifika läroplanerna (ibid.). Av den anledningen är det viktigt att studera hur 

samtalens karaktär påverkas av olika sittordningar i klassrummen.   
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4. Teori 

I denna del presenteras den sociokulturella teorin som studien utgår från. Det finns 

många olika tolkningar av det sociokulturella perspektivet. Roger Säljö är en av de 

främsta forskarna i Sverige inom den sociokulturella teorin och det Säljö skriver har 

kopplingar till svensk skola. För att ge en tydligare bild av teoridelen i undersökningen, 

har vi valt att fokusera och utgå från Säljös skrifter.  

  

Sedan Homo Sapiens befolkat vår planet, har det talade språket varit en avgörande 

faktor för människans kunskapsutveckling (Säljö, 2015, s. 89). Upphovsmannen till den 

sociokulturella teorin är Lev Vygotskij (ibid., s.90). I en sociokulturell teori är lärandet en 

deltagande process i sociala praktiker med fokus på språkligt sammanhang och 

interaktion (Dysthe, 2003, ss. 33, 50). Kunskap och språket är sammanflätad i en 

historisk och kulturell kontext, genom språket ges kunskapen dess uttryck. Kunskapen 

existerar inte som sådan utan är alltid situationsbaserad (ibid., s. 34) och kräver således 

språkligt aktiva deltagare. Dysthe skriver att störst vikt på lärande i den sociokulturella 

teorin är att kunskap byggs upp genom samarbete i språkliga sammanhang. Enligt 

Dysthe är deltagandet i sociala sammanhang viktigt för lärandet (ibid., s. 41). Det som 

skiljer oss människor från andra arter är vårt tänkande som formas av medierande 

redskap. Vygotskij hävdar att det mänskliga språket är det viktigaste medierande 

redskapet, det är “redskapens redskap” (Säljö, 2015, s. 93). Språket medierar världen, 

det hjälper oss att tolka, analysera och beskriva världen på flera olika sätt (ibid., s. 94). I 

kommunikationen mellan människor sker mediering. Barn föds med en inriktning av att 

kommunicera med andra människor, det är genom samspelet med andra människor 

som människan utvecklas och lär sig.  (ibid., s. 95). 

    

Inom den sociokulturella teorin är appropriering (Säljö, 2015, s. 95) en viktig metafor för 

lärande. Säljö översätter appropriering (ibid.) med “ta till sig”, “låna in” och “ta över och 

göra till sitt”. Exempelvis är det genom samspelet med vuxna barnet möter ord och 

beteenden som med tiden kan användas fritt och för eget bruk. Kommunikationen 

mellan människor gör att erfarenheter och kunskaper synliggörs och blir tillgängliga att 

dela med sig och ta till sig av (Säljö, 2015, s. 95). Genom appropriering blir nya 
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kunskaper och erfarenheter en del av människan och denne kan därefter tänka med 

och genom de nya kunskaperna och erfarenheterna (ibid.).  Kunskaperna och 

erfarenheterna approprieras och blir en del av människans “mentala verktygslåda”, redo 

att användas i kommunikationen med andra människor (ibid., ss. 95–96). 

 

Enligt Vygotskij är det den vuxne eller mer erfarne som vägleder den oerfarna mot 

relevanta kunskaper (Säljö, 2015, s.99). Ett av Vygotskijs mest kända begrepp som 

handlar om detta är den närmaste utvecklingszonen. Scaffolding är starkt 

sammanlänkat med den närmaste utvecklingszonen och betyder “stöd eller 

byggnadsställning” (ibid., ss. 99–100). Scaffolding används för att den mindre erfarne 

ska få stöd av den mer erfarne när appropriering av en ny kunskap pågår (ibid., s. 101). 

Med tiden behövs mindre och mindre stöd för den oerfarne för att befästa den nya 

kunskapen och när den oerfarne klarar det utan stöd är kunskapen befäst (ibid.). Säljö 

skriver att människor hela tiden tar till sig kunskaper och erfarenheter av varandra och 

idén om den närmaste utvecklingszonen är universell, människor är ständigt i utveckling 

(ibid.). Enligt Vygotskij är det inom den närmaste utvecklingszonen som barnen eller 

den oerfarne är som mest känslig för undervisning. När det finns en tidigare förståelse 

inom ett område så är det lättare att följa med i resonemang eller förklaring som ges av 

den erfarne för att utvecklas inom området och lära sig nya kunskaper (ibid., ss. 101–

102). 

 

Säljö skriver om språkets utpekande funktion för att förstå lärande inom den 

sociokulturella teorin. Säljö beskriver språkets utpekande funktion som en “indikativ 

funktion” och det centrala ligger i att dela in benämningar i språkliga kategorier. Genom 

språkliga redskap går det benämna saker i vår omgivning för att berätta, förklara och 

avgränsa det som anses relevant och intressant. Det kan göras genom kroppsspråket 

men framförallt genom verbala uttryck.  Klara fördelar med språkets indikativa funktion 

är att diskussionspartnerna inte behöver fysiskt se varandra för att kunna föra en dialog 

och att det går att beskriva abstrakta saker som inte existerar inom synhåll (2014, s. 

84). 
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Inom den sociokulturella teorin är lärande en del av vardagen och inte enbart begränsat 

till skolan och formaliserad utbildning. Säljö menar att skolan däremot har en viktig roll 

för barnens lärande genom att de får lära sig kunskaper och erfarenheter som de inte 

skulle tillägnat sig i vardagen (2015, s. 102). Undervisningen i skolan tenderar att bli 

abstrakt för barnen när de möter på nya saker som de ej lärt sig i vardagen. Läraren har 

därför en viktig roll för barnens lärande i mötet med nya saker (ibid., s. 103). Säljö 

menar att det är viktigt att läraren i samspel med barnen tar reda på barnens nuvarande 

kunskaper för att identifiera den närmaste utvecklingszonen för respektive barn (ibid.). 

Det är genom samspel och samtal med andra människor som lärande uppstår, där 

social interaktion är av avgörande betydelse (ibid.).  

 

Undersökningen utgår från den sociokulturella teorin där samtal är i fokus för lärande.  

Från Garmes bild om olika samtalstyper (se sidan 7) och från Säljös resonemang om 

språkets utpekande funktion (se sidan 13) utvecklades idén om att dela in samtalen i 

ämnesrelaterade eller icke-ämnesrelaterade samtal.  
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap om lärarens arbete med 

helklassundervisning, sittordning och samtal.  

 

1. Hur stor del av undervisningen går åt till helklassundervisning? 

2. Hur stor del av helklassundervisningen ägnas åt ämnesrelaterat och icke-

ämnesrelaterat innehåll? 

3. Vilka likheter och skillnader gällande undervisningen finns mellan traditionell 

respektive annan sittordning? 

4. Hur påverkar ämnesinriktad helklassundervisning elevsamtalen under individuella 

arbeten och grupparbeten? 
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6. Metod 

I följande del ges en kort motivering till valet av metod, hur urvalet gick till, information 

om observationerna, genomförandet, analysmetod, hur arbetet fördelats följt av validitet 

och reliabilitet och slutligen forskningsetiska principer.  

6.1 Val av metod 

För att svara på studiens syfte och frågeställningar användes observation som metod. 

Observationen syftade till att studera det som sker i klassrummet.   

  

Observatörens roll definierades som icke-deltagande och öppen. Med icke-deltagande 

menar Johannessen och Tufte (2003, s. 92.) och Larsen (2018, s. 148) att 

observatören/observatörerna inte aktivt deltar i undervisning i diverse klassrum men är 

synliga för alla närvarande. Vidare betyder det att observatörens närvaro, oavsiktligt, 

kan påverka utloppet av resultatet (Johannessen et al., 2003, s. 92). 

Observationstillfällen är klassade som öppna, vilket Johannessen et al. (ibid., s. 93) och 

Larsen (2018, s. 149) menar minskar på risken för etiska dilemman i kontrast mot om 

observationen vore dold. Inspelningar i form av video eller röst gjordes inte och istället 

skedde löpande anteckningar under observationerna. Klassrummet delades in i två 

delar för att lättare kunna observera och definiera samtalen i respektive del. Även i en 

relativt lugn klass och trots två observatörer kan det vara ansträngande att höra 

varenda diskussion som fördes i klassrummet, men alla samtal som hördes 

antecknades. Svagheten med detta tillvägagångssätt är att observatören kan bli 

subjektiv och undermedvetet välja ett samtal som bokförs ifall det pågår flera 

diskussioner samtidigt. Intentionen är att förbli så neutralt inställd till samtalsdeltagarna 

som möjligt. Interaktionen med deltagarna undveks till största möjliga mån. De tillfälliga 

interaktionerna som skedde, besvarades kort och koncist.   

6.2 Urval 

Vi gjorde en undersökning i vår Facebook-grupp för att ta reda på vilka i vår klass som 

hade traditionell respektive annan sittordning på deras senaste verksamhetsförlagda 
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utbildning. Därefter kontaktades några av klasskamraterna för att få mejl till deras 

handledare för att delge förfrågan om att göra ett observationsbesök. Då flera av 

handledarna ej svarade eller tackade nej (mestadels på grund av Covid-19-utbrottet), 

utökades förfrågan och därefter skickades mejl till övriga lärare i närområdet. Kriterier 

för urvalet var att de förfrågade skulle vara lärare i årskurs 1, 2 eller 3. 

6.3 Observationer 

Lektionerna kommer att hänvisas till lektion A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 och D2 och 

beskrivs kortfattat nedan. Bokstäverna står för läraren där samma bokstav är samma 

lärare. Siffran 1 står för dagens första lektion och siffran 2 står för första lektionen efter 

rasten. Samtliga observationer genomfördes i en mellanstor stad i Sverige. Nedan följer 

en kort beskrivning om sittordning och elevantalet i observationerna. 

 

Lektionerna A:  

Lektion A1 & A2 genomfördes i en traditionell sittordning och bestod av 22 elever. 

 

Lektionerna B:  

Lektion B1 genomfördes i en annan sittordning och bestod av 10 elever. 

Lektion B2 genomfördes i en annan sittordning och bestod av 20 elever. 

Skillnaden i antalet elever i lektionerna B förklaras genom att i B1 jobbade klassen i 

halvklass. Hälften avlägsnade sig till bildsalen medan andra hälften hade lektion i 

svenska.  

 

Lektionerna C:  

Lektion C1 genomfördes i en traditionell sittordning och bestod av 19 elever.  

Lektion C2 genomfördes i en annan sittordning och bestod av 25 elever. 

Lektionerna C skiljde åt sig från de andra lektionerna i och med att läraren utförde 

samma lektion men för två olika klasser i två olika klassrum.     

 

Lektionerna D:  

Lektion D1 & D2 genomfördes i en traditionell sittordning och bestod av 25 elever. 
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6.4 Genomförande 

Lärarna informerades om att studien innefattade ett examensarbete och att det innebar 

observation i deras klassrum. Därefter valdes lärare ut till observation, åtta lektioner i 

lågstadiet observerades. Fem av klasserna hade traditionell sittordning och tre hade 

annan sittordning. För att få en tydligare jämförelse observerades samtliga lektioner på 

förmiddagen. Strukturerade observationer, förklarar Larsen, vilar på att forskaren på 

förhand skapa scheman som bestämmer vad som mäts (2018, ss. 150–151). För att 

genomföra undersökningen framställdes således ett observationsschema. Utöver 

observationsschemat fördes löpande anteckningar om relevanta företeelser i 

klassrummet. Observationsschema (se Bilaga 1.) skapades så att observationerna 

skulle kunna genomföras oavsett ämne, årskurs, sittordning och antal elever. 

Observationsschemats strukturerades så att det är enkelt att anteckna lektionens 

tidsfördelning samt antal samtal. Observationsschemat användes för att mäta 

tidsfördelningen i olika arbetsformer samt för att registrera samtalen mellan eleverna i 

individuellt arbete eller grupparbete. Tidsfördelningen kategoriserade vi så att lektionens 

alla olika moment från början till slut går att klassa. Fördelningen är 

helklassundervisning, individuellt arbete och grupparbete. Fördelningen har tagit 

avstamp från Skolinspektionens undersökning (2017, s. 41) och haft den som 

utgångspunkt när följande ord definierats. 

 

● Helklassundervisningen definierar vi som lektionstid som pådrivs av läraren och 

där eleverna tar del av samma information.  

● Med individuellt arbete syftar vi på lektionstid där eleverna arbetar enskilt med en 

tilldelad uppgift. Elevens aktivitet utgör kärnan för lektionstiden. 

● Grupparbete definieras som arbete där eleverna arbetar i par eller grupper med 

en eller flera gemensamma uppgifter.  

 

Från Garmes samtalstyper och från Säljös resonemang om språkets utpekande 

funktion (se sidan 14) delades samtalen in i ämnesrelaterade eller icke-

ämnesrelaterade samtal. Den grova kategoriseringen av samtalen gjordes för att kunna 

genomföras utan inspelningar. Ett samtal kunde enbart definieras som ämnesrelaterad 
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eller icke-ämnesrelaterad. Exempelvis om ett samtal började med ämnesrelaterat 

innehåll, slutade samtalet antingen då samtalsparterna slutade upprätthålla 

kommunikation eller då samtalet skiftade till icke-ämnesrelaterat samtal. Således kunde 

samtalslängden variera. Ett exempel på ett samtal som definierades som 

ämnesrelaterat samtal var att läraren undervisade om bråktal i matematik och eleverna 

samtalade om vilken av de olika delarna i matematikboken som var en halva. Ett 

exempel på ett icke-ämnesrelaterat samtal var när eleverna samtalade om de skulle 

leka med varandra på rasten när lektionens syfte var att arbeta med bråk.   

 

En pilotobservation genomfördes för att pröva om observationsschemat gick att 

användas för att besvara undersökningens forskningsfrågor. Kategoriseringen av 

tidsindelningen samt samtalen lyckades redan under pilotobservationen. I 

observationsschemat raderades punkten om det sista läraren tog upp i 

helklassundervisningen var ämnesrelaterat eller icke-ämnesrelaterat innan övergången 

till individuellt arbete eller grupparbete. Den raderades då det ansågs att den inte var 

relevant för studien. Bakgrundstanken var att om det sista läraren lyfte fram i 

helklassundervisningen var ämnesrelaterat, skulle även samtalen bland elever vara 

med större sannolikhet ämnesrelaterade. Vi tyckte att det var relevantare att mäta hur 

stor del av lärarens helklassundervisning som gick till ämnesrelateratinnehåll eller icke-

ämnesrelateratinnehåll. I pilotundersökningen mätte vi i minuter och sekunder men 

eftersom det inte påverkar forskningsresultatet avsevärt blev det tydligare att presentera 

resultatet genom att avrunda tiden till närmsta hel eller halv minut. En ytterligare ändring 

vi gjorde efter pilotobservationen var att klassrummet delades in två delar med ansvar 

över varsin del för att lättare observera samtalen mellan eleverna i individuellt arbete 

eller grupparbete.  

6.5 Kvantitativ analys 

De två första forskningsfrågorna mäter hur stor del av undervisningen som ägnas åt 

helklassundervisning samt hur stor del av denna undervisning som ägnas åt 

ämnesrelaterat innehåll. Av den anledningen analyserades resultaten i studien genom 

ett kvantitativt tillvägagångssätt. Larsen förklarar att analys av resultat (2018, s. 85) går 
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ut på att förenkla resultatet för att kunna upptäcka likheter och skillnader. Analysen av 

resultatet i studien utgick från en univariat analys. Univariat analys (ibid., s. 86) är ett 

enkelt sätt att studera fördelningen av värden på en variabel. De framställs ofta i form 

av: 

 

• Tabeller: frekvenstabeller 

• Grafiska framställningar: till exempel cirkeldiagram, stapeldiagram och 

linjediagram 

• Statistiska mått: centraltendens och spridning 

 

Resultatet av de åtta observationerna som genomfördes samlades in genom 

observationsschema och fortlöpande anteckningar. Resultatet sammanfattades 

detaljerat från observationsschemat och efter samtliga åtta observationer fördes 

resultatet in i tabeller. Tabellerna utformades så att resultatet i tabellerna besvarade 

studiens frågeställningar. Från tabellerna blev resultatet enklare att avläsa. Det blev 

också enklare att upptäcka mönster i observationerna samt skillnader och likheter 

mellan observationerna. Forskningsfrågan om likheter och skillnader mellan traditionell 

och annan sittordning kunde därmed analyseras. Centraltendens (Larsen, 2018, s.89) 

användes för att se vad det typiska var i observationerna. Typvärde och genomsnitt är 

två värden av centraltendens. Typvärde (ibid., s. 90) är det värde som är mest 

förekommande och genomsnitt är medelvärdet av samtliga värden. Enligt Larsen är 

genomsnitt lämpligt (ibid.) att använda sig av när värdena i resultatet är siffror.  

6.6 Kvalitativ analys 

Under observationerna utfördes ostrukturerade observationer. Det förklarar Larsen med 

att forskaren har ett öppet förhållningssätt och inte utgår från färdigbestämda kategorier 

utan för anteckningar av det som är relevant. Vilket leder till att fler detaljer kan 

uppmärksammas (2018, s. 151). Enligt Larsen är det viktigt i kvalitativa analyser 

reducera mängden text och ta bort data som ej är relevant för analysen för att kunna 

upptäcka mönster att analysera resultatet från (ibid., ss. 159–161, 164).  
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Som det skrevs ovan i 6.5, baserar sig studien på strukturerade observationer. Dock är 

dessa observationer inte tillräckliga för att skapa en heltäckande studie. Därför valde vi 

att komplettera studien med kvalitativa aspekter. Samtidigt gav vi oss möjligheten att 

observera oförberedda händelser utöver vårt observationsschema som kan komma att 

påverka slutresultatet. Resultaten av dessa observationer kommer att presenteras i en 

separat del i resultat och analysdelen i 7.5. 

6.7 Arbetsfördelning 

Sammanfattning, inledning, bakgrund, tidigare forskning, metod, teori, syfte och 

frågeställningar samt konklusion har vi skrivit tillsammans för att få ett bättre och 

enhetligt språk i studien. Däremot har resultat och analysdelen (bortsett från 7.5) och 

diskussionen delats upp där David Odelind har haft huvudansvaret för analysen om 7.1, 

7.4 samt diskussionen 8.1 och Kristian Krogius haft huvudansvaret för analysen 7.2, 7.3 

samt diskussionen 8.2. Trots de olika huvudansvaren har vi läst igenom och granskat 

varandras delar för att få en tydligare helhet.  

6.8 Validitet och reliabilitet  

Begreppet validitet mäter om undersökningen uppnår relevans. Det definieras också 

genom att granska om undersökningen mäter det som ska mätas (Larsen, 2018, s.59). 

Validitet gäller förståelse om orsakssamband existerar. Ett fenomen ska antingen leda 

till eller påverka ett annat fenomen. Utan verkan mellan fenomenen uppnås inte 

validitet. För att uppnå hög validitet ska slutsatserna stadigt basera sig på den 

insamlade informationen (ibid., s. 60). Intentionen har varit att täcka in 

forskningsfrågorna i de faktorer vi mätt i klassrummet. Faktorer för att observera 

elevsamtal, är om samtalsämnet är kopplat till lektionsämnet.  

 

Larsen definierar reliabilitet (2018, s.61) som precision i undersökningen. Att uppnå hög 

reliabilitet är svårt då det under observationerna inte gick att höra varje samtal mellan 

eleverna och att det i löpande anteckningar blir egna tolkningar. Det som dock höjer 
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reliabiliteten är att observationerna skedde i par, under samma tid på dagen och att det 

fanns ett färdigt observationsschema som samtliga observationer utgick från.  

6.9 Etiska övervägande 

Under studien har det tagits hänsyn till Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska 

principer vilka är: information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande.  

 

Information 

Enligt Vetenskapsrådet ska forskaren informera (2017, s. 7) de berörda vad syftet med 

forskningen är. De deltagande ska vara medvetna om vilka villkor som gäller för dem 

och att deltagande är frivilligt och att de har rätt av att avsluta sin medverkan trots att de 

har gett medgivande till studien (ibid.). Informationskravet togs i beaktande angående 

ovanstående villkor när vi skickade ut informationsbrevet och medgivandeblanketten till 

berörda i studien. 

 

Samtycke 

Enligt Vetenskapsrådets andra princip behöver forskaren undersökningsdeltagarnas 

samtycke (2017, s. 9). Denna regel tillämpades genom att i förväg skicka ut 

medgivandeblanketter till klassläraren för att delge till elevernas vårdnadshavare. 

Eftersom undersökningsdeltagarnas aktivitet är av aktiv karaktär ska samtycke samlas. 

Eleverna och lärarna har rätt att avbryta medverkan i undersökning när som helst. Vid 

ett potentiellt avbryt kommer undersökningsdeltagarna inte att utsättas för påtryckning. 

(ibid., s. 10) 

 

Konfidentialitet  

Enligt Vetenskapsrådet handlar denna princip om att konfidentialiteten och 

personuppgifterna av de som deltar i studien ska behandlas och förvaras så att 

utomstående ej kan ta del av uppgifterna (2017, s. 12). Det tillämpades genom att inga 

elever, lärare och skolor i studien nämns med deras namn.  
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Nyttjandekravet 

Den fjärde forskningsetiska principen gäller nyttjandekravet. Det tillämpades genom att 

resultat från enskilda personer endast används till forskningsändamål och inte till varken 

kommersiellt bruk eller övriga syften som inte behandlar vår undersökning (2017 s.14). 

Elevernas personuppgifter samlades inte in under studien. 
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7. Resultat och analys  

I denna del beskrivs begrepp, resultaten presenteras i tabeller, kvantitativa 

resultatanalyser görs i direkt anknytning till frågeställningarna och slutligen lyfts de 

kvalitativa resultaten upp som det gick att framställa ur observationerna.  

 

Tiden har blivit mätt med en halv minuts marginal. Exempelvis betyder 4,5 min, 4 

minuter och 30 sekunder. I nedanstående tabeller används följande förkortningar och 

begrepp: 

 

• HK = helklassundervisning. 

• IA = individuellt arbete. 

• GA = grupparbete. 

• Traditionell sittordning = Alla eleverna sitter med bänkar och ansikten riktade mot 

tavlan. 

• Ämnesrelaterat innehåll = Innehåll som strävar till att uppfylla lektionens ändamål 

och syfte.  

• Icke-ämnesrelaterat innehåll = Innehåll som berör annat än uppfylla lektionens 

ändamål och syfte.  

• Introduktion = Lärarledda uppstarten av lektionen 

• Arbetsfas = Till exempel om läraren avbryter eleverna i arbete i IA/GA för 

helklassundervisningen och därefter fortsätter eleverna arbeta vidare.  

• Avslut = Lärarledda avslutet av lektionen. 
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Lektionens indelning HK IA GA  Total tid Procent 
Tid, minuter 220 78,5  69 367,5  
Procent % 69,7 % 25,1 % 5,2 %  100 % 

 
Helklassundervisning Introduktion, min Arbetsfas, min Avslut, min Tid, min Procent  
Ämnesrelaterat 167  4,5 18,5 190 86,4 % 
Icke-ämnesrelaterat 23,5 5 1,5 30 13,6 % 
Totalt 
 

190,5 9,5 20 220 100 % 

Samtal, elever i IA&GA Ämne Icke Totalt   

Antal 259 80 339   

Procent %  76,4 % 23,6 % 100 %   

Tabell 1. Tabell 1 visar resultat från samtliga observationer. Lektionens indelning, helklassundervisning 

och samtal, elever i IA&GA presenteras i form av procent, minuter och antal. 

 

Lektionens indelning HK IA GA  Total tid Procent 
Tid, minuter 153,5 51 64 268,5  
Procent % 57,2 % 19,0 % 23,8 %  100 % 

 
Helklassundervisning Introduktion, min Arbetsfas, min Avslut, min Tid, min Procent  
Ämnesrelaterat 105  3,5 16,5 125 81,4 % 
Icke-ämnesrelaterat 22 5 1,5 28,5 18,6 % 
Totalt 
 

127 8,5 18 153,5 100 % 

Samtal, elever i IA&GA Ämne Icke Totalt   

Antal 232 71 303   

Procent %  76,6 % 23,4 % 100 %   

Tabell 2. Tabell 2 visar resultat från traditionell sittordning. Lektionens indelning, helklassundervisning och 

samtal, elever i IA&GA presenteras i form av procent, minuter och antal. 

 

Lektionens indelning HK IA GA  Total tid Procent 
Tid, minuter 66,5 27,5  5 99  
Procent % 67,2 % 27,2 % 5,0 %  100 % 

 
Helklassundervisning Introduktion, min Arbetsfas, min Avslut, min Tid, min Procent  
Ämnesrelaterat 62 1 2 65 97,7 % 
Icke-ämnesrelaterat 1,5 0 0 1,5 2,3 % 
Totalt 
 

63,5 1 1,5 66,5 100 % 

Samtal, elever i IA&GA Ämne Icke Totalt   

Antal 27 9 36   

Procent %  75,0 % 25,0 % 100 %   

Tabell 3. Tabell 3 visar resultat från annan sittordning. Lektionens indelning, helklassundervisning och 

samtal, elever i IA&GA presenteras i form av procent, minuter och antal. 
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7.1 Hur stor del av undervisningen går åt till helklassundervisning? 

Från resultatet i Tabell 1 framkommer det att helklassundervisningen med sina 69,7 

procent dominerade den observerade tiden av lektionernas tidsindelning, följt av 

individuellt arbete som upptog 25,1 procent och grupparbete som upptog 5,2 procent. 

Både helklassundervisning och grupparbete är arbetsformer som uppmanar till lärande 

genom kommunikation. Resultatet av helklassundervisning (220 min) och grupparbete 

(69 min) var 289 minuter där förutsättningar för lärande uppmuntras och ges i form av 

kommunikation från lärare till elev och elev till elev.  

Lektionerna var i snitt ca 46 minuter (Total tid/8 lektioner) varav 27,5 minuter (HK/8) 

gick åt till helklassundervisning. Det gav eleverna goda möjligheter att delta i 

kommunikation och samtal som bedrevs av läraren i helklassundervisning. I 

helklassundervisningen ges eleverna förutsättningar för att arbeta mot den närmaste 

utvecklingszonen med hjälp av stödet från läraren i helklassundervisningen. 

Helklassundervisningen ägnades till störst del i introduktionen av lektionerna, där 190,5 

minuter av totalt 220 minuter uppgick till det. Resultatet visade att lärarna tillbringade 

den mesta tiden i introduktionen för att ge eleverna handledning, stöttning och hjälp 

som de behövde inför det kommande arbetet i individuellt arbete eller grupparbete som 

utfördes efter introduktionen.  

7.2 Hur stor del av helklassundervisningen ägnas åt ämnesrelaterat och 

icke-ämnesrelaterat innehåll? 

Fördelningen mellan ämnesrelaterad och icke-ämnesrelaterad undervisning under våra 

observationer var markant större för den ämnesrelaterade undervisningen. Tabell 1 

visar att 86,4 procent av helklassundervisningen under observationerna var 

ämnesrelaterad medan 13,6 procent var icke-ämnesrelaterad. Lektion A1, B1, C1 och 

D1 präglades mer av informativ helklassundervisning än vad Lektion A2, B2, C2 och D2 

gjorde och således stiger procentandelen för icke-ämnesrelaterad helklassundervisning 

i de lektionerna (se Bilaga 2).  
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I elevernas arbetsfas, då de arbetade individuellt eller i grupp, var det sällsyntare att det 

skedde helklassundervisning. Ett exempel på helklassundervisning i arbetsfasen var om 

läraren märkte att flera elever gjorde samma misstag. Då kunde läraren avbryta 

arbetsfasen, förklara misstaget i helklass och sedan återuppta arbetsfasen. Totalt 

observerades enbart 9,5 minuter helklassundervisning i arbetsfas av 220 minuter av 

totalt observerad helklassundervisning (se Tabell 1).  

 

Lektionernas avslut dominerades av ämnesrelaterat innehåll. Av 19,5 minuter totalt 

observerade lektionsavslut gick 18 minuter till ämnesrelaterad helklassundervisning. 

Typiska drag i avsluten var återkoppling och repetition av lektionen.     

7.3 Vilka likheter och skillnader är det i undervisningen i traditionell 

respektive annan sittordning?  

Den tydligaste och mest märkvärdiga likheten mellan traditionell respektive (se Tabell 2) 

annan sittordning (se Tabell 3), är procentfördelningen mellan ämnesrelaterade och 

icke-ämnesrelaterade samtal bland eleverna i individuellt arbete och grupparbete. Även 

om antal samtal i traditionell sittordning observerades nästan tio gånger fler än antalet 

samtal i annan sittordning, så var samtalen ämnesrelaterade ca 76 procent i båda 

sittordningarna. 

  

De stora skillnaderna mellan sittordningar återfinns i helklassundervisningens fördelning 

på ämnesrelaterad och icke-ämnesrelaterad. I traditionell sittordning steg lärarens icke-

ämnesrelaterade innehåll till 18,6 procent av helklassundervisningen men i annan 

sittordning endast till 2,3 procent (se Tabell 2 och 3).  

 

Även lektionens tidsindelning skiljde sig åt i observationsresultatet. Största skillnaden 

blev skillnad mellan grupparbete i traditionell respektive annan sittordning. I traditionell 

sittordning var 23,8 procent av lektionerna grupparbete medan i annan sittordning 

endast var 5,0 procent vilket innebär en skillnad på 18,8 procentenheter. I traditionell 

sittordning var 57,2 procent av lektionerna helklassundervisning medan i annan 

sittordning var 67,2 procent vilket innebär en skillnad på 10 procentenheter. Minsta 
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skillnaden uppkom i individuellt arbete där ägnades 19,0 procent av lektionens tid till det 

i traditionell sittordning medan i annan sittordning ägnades 27,2 procent till det. Där 

uppstod en skillnad på 8,2 procentenheter (se Tabell 2 och 3).  

7.4 Hur påverkar ämnesinriktad helklassundervisning elevsamtalen under 

individuella arbetet och grupparbetet?   

Från resultatet i Tabell 5 (se Bilaga 2) uppenbarar sig inget tydligt mönster mellan 

lärarens ämnesrelaterade samtal och ämnesrelaterade samtal mellan eleverna. Det 

mönster som går att utläsa är att lärarna har lägre andel ämnesrelaterat samtal i första 

lektionen för dagen än i lektionen efter rasten. Det mönstret gäller däremot inte 

elevernas samtalsfördelning. Således är lärarens höga eller låga andel 

ämnesrelaterade samtal inget som bidrar till att samtalen mellan eleverna blir en 

avspegling av lärarens samtal. Resultatet i Tabell 1 är att läraren har högre andel 

ämnesrelaterade samtal än vad eleverna har. Lärarna har i snitt 86,4 procent 

ämnesrelaterade samtal och elever har i snitt 76,4 procent ämnesrelaterade samtal. 

Även där är det en skillnad mellan lärare och elever och visar att det inte finns ett tydligt 

samband.  

7.5 Ostrukturerade observationer 

Majoriteten av observationerna inledde och avslutade läraren lektionerna med 

helklassundervisning. Ett förekommande mönster som upptäcktes under 

observationerna av olika sittordningar var att eleverna som satt i traditionell sittordning 

hade ett större fokus på läraren i helklassundervisningen samt i individuella arbete. Med 

fokus i det här avseendet menas att deras blickar var riktade mot läraren i 

helklassundervisningen och uppgiften i individuella arbetet. Dock behöver inte det 

betyda att när deras fokus var riktade mot läraren att de lyssnade eller lärde sig bättre 

för det. I samma mån gäller det för uppgiften i det individuella arbetet.  

 

Oavsett sittordning tenderade eleverna vid behov av hjälp i individuella arbetet tillkalla 

läraren i större andel än att be närsittande klasskamraten om hjälp. En orsak till det 
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skulle kunna vara att eleverna förlitar sig mer på läraren än klasskamraterna. I 

helklassundervisningen var I-R-E var en förekommande samtalsmodell lärarna ägnade 

sig åt.  

 

Ett intressant resultat som förekom var att det ofta visade sig vara lärarens struktur på 

lektionen som ledde till ämnesrelaterade samtal mellan eleverna i individuellt arbete 

eller grupparbete. När läraren gav eleverna kort tid att diskutera en fråga var det i hög 

andel ämnesrelaterade samtal, längre tid ledde till lägre andel ämnesrelaterade samtal. 

Det mönstret upptäcktes även i individuellt arbete och grupparbete, att samtalen i början 

var mer ämnesrelaterade men med tiden tenderade det övergå till icke-ämnesrelaterade 

samtal. Observationerna visade på en tydligare påverkan mellan tid och ämne än 

läraren och ämne för ämnesrelaterade samtal mellan eleverna. 

   

En intressant observation som gjordes mellan Lektion C1 och Lektion C2 som var 

samma lärare med samma lektion men i olika klasser och sittordningar att fördelningen 

mellan samtalen skilde sig åt. I Lektion C1 var 100 procent av samtalen 

ämnesrelaterade medan i Lektion C2 var 73 procent av samtalen ämnesrelaterade. I 

Lektion C2 var det fler antal samtal än i Lektion C1 och ger en uppfattning om att 

gruppmöbleringssyftet ökar elevernas antal samtal men således inte ämnesrelaterade 

samtal. Det ska emellertid påpekas att detta är en jämförelse mellan två enskilda 

klasser och betydelsefulla slutsatser kan inte dras på basis att detta är ett allmängiltigt 

resultat för olika sittordningar. 
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8. Diskussion  

I denna del diskuteras resultaten angående sittordning respektive samtal separat. Detta 

för att få tydlighet i diskussionen. Den tidigare forskningen jämförs med resultaten i 

denna studie.  

8.1 Sittordningens betydelse för lärande 

Sittordningens betydelse för lärandet är från resultatet i studien svårt att undersöka då 

studien ej granskade hur eleverna lärde sig bättre eller sämre i olika sittordningar. 

Resultatet påvisade dock att olika sittordningar gav eleverna olika förutsättningar för 

lärandet. Elever som hade traditionell sittordning var i helklassundervisningen mer 

koncentrerade på läraren samt i det individuella arbetet mer fokuserade på uppgiften. 

Detta kan jämföras med Jedeskogs studie att eleverna gynnas av traditionell sittordning 

vid individuellt arbete och helklassundervisning (Jedeskog, 2007, s. 118). Dock var 

fördelning av ämnesrelaterade och icke-ämnesrelaterade samtal i både traditionell och 

annan sittordning jämnt fördelad i procentsatsen även om antalet samtal skilde sig åt. I 

traditionell sittordning var 76,6 procent ämnesrelaterade och 75,0 procent i annan 

sittordning, vilket tyder på att det inte är sittordning som styr samtalens art (se Tabell 2 

och 3).  

 

Ett intressant resultat som framkom i studien (se Tabell 2) var att i traditionell sittordning 

ägnades 23,8 procent åt grupparbete medan i (se Tabell 3) annan sittordning ägnades 

5 procent och totalt 5,2 procent (se Tabell 1). Tabellen från Skolinspektionens 

sammanställning (se sidan 9) visar på att det i snitt ägnades cirka 12 procent åt 

grupparbete under 2000-talet. I jämförelse så visar resultaten från Jedeskogs 

undersökning att grupparbete ägnades åt cirka 7 procent av tiden (2007, s. 119) medan 

i Skolinspektionens undersökning ägnades 14 procent av tiden till grupparbete (2017, s. 

5). I tre av de åtta observerade lektionerna satt eleverna i en annan sittordning i 

jämförelse med Jedeskogs undersökning där 50 procent satt i rader och 50 procent i 

grupper (2007, ss. 117–199). Eleverna som satt i annan sittordning hade mindre 

grupparbete än vad eleverna som satt i traditionell sittordning hade. En aspekt till detta 
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som Jedeskog lyfter fram (2007, s. 119) är att budskapet inte enbart handlar om 

grupparbete i annan sittordning utan snarare att eleverna lättare ska kunna hjälpa 

varandra. Däremot så visade det sig i observationerna att eleverna oavsett sittordning 

mer förekommande kallade på läraren vid behov av hjälp än frågade klasskamraterna 

bredvid. 

  

Ett viktigt resultat med studien är att det inte finns ett konkret samband mellan 

sittordningen och arbetsform. Både Bonus och Riordan (1998, ss. 28, 31) samt 

Jedeskog (2017, s. 119) hävdar att arbetsform och sittordning måste anpassas efter 

lektionens syfte och att det därför inte finns en optimal sittordning.      

8.2 Samtalets betydelse för lärande 

Det är problematiskt att mäta hur mycket eleverna faktiskt lär sig i samtalen med läraren 

respektive med sina klasskamrater. Istället för att mäta det specifikt, har studien förlitat 

sig på den sociokulturella teorin om att lärande sker i samtalen. Kvalitén på samtalen är 

svår att bedöma och därför valdes det att göra det grova antagandet att ämnesrelaterat 

samtal leder till lärandet. Observationsschemat skulle ytterligare kunna utvecklas till att 

omfatta om eleverna diskuterar något nytt eller om det är återkoppling till det tidigare 

lärda men det hade försvårat själva observationen. Resultaten i studien pekar på att det 

är läraren som äger största delen av talutrymmet i klassen. Detta är inget nytt utan kan 

jämföras med tidigare studier (Pihlgren, 2008, s. 238; Grøver Aukrust, 2003, s. 175) 

som visat att läraren äger största delen av talutrymmet. En vanlig typ av kommunikation 

i observationerna av helklassundervisningen var samtalsmodellen I-R-E, vilket även 

Grøver Aukrust (2003, ss. 169, 175) och Pihlgren (2008, s. 238) hävdar är en av de 

vanligaste samtalsmodellerna i helklassundervisning. 

  

Procentfördelningen mellan ämnesrelaterade och icke-ämnesrelaterade samtal ligger i 

vår studie på 76,4 procent respektive 23,6 procent. Således påvisar resultaten att 

elevernas diskussioner med varandra är ett positivt fenomen för lärandet i klassrummet. 

Cirka 1 av 4 samtal bland elever är ett icke-ämnesrelaterat samtal men å andra sidan 

kan det vara en välvillig diskussion som förstärker vänskapsband och sammanhållning i 
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klassen. Det i sin tur kan leda till att eleverna trivs bättre i klassen och därmed lär sig 

bättre. En distinktion på vilka samtalsämnen som ingick i icke-ämnesrelaterade samtal 

gjordes förvisso inte. Det kunde likaväl vara diskussioner i positiv anda som samtal med 

konfliktliknande karaktär.        

 

Det går inte att relatera lärarens ämnesrelaterade eller icke-ämnesrelaterade samtal 

med elevernas ämnesrelaterade eller icke-ämnesrelaterade samtal för att få en relevant 

slutsats (se Tabell 5). Att läraren enbart förde ämnesrelaterade samtal i 

helklassundervisningen ledde inte till att eleverna också gjorde det i sina samtal och 

vice versa. Även då lärarens ämnesrelaterade helklassundervisning i lektion D1 sjönk 

till det lägsta värdet 60 procent, ledde det inte till att elevernas andel av 

ämnesrelaterade samtal sjönk nämnvärt (se Tabell 5). Det som däremot påverkade 

elevernas ämnesrelaterade samtal var lektionens struktur och lärarens förmåga att 

motivera eleverna till att samtalen skulle avse ämnesrelaterat innehåll. Även utdragna 

samtalstider tenderade till att öka icke-ämnesrelaterade samtal, speciellt då det ledde till 

att eleverna blir uttråkade. Ett exempel är att när eleverna blev ombedda av läraren att 

diskutera i par var det ämnesrelaterat till en början, men när ämnet hade diskuterats 

klart påbörjades en ny icke-ämnesrelaterad diskussion tills läraren avbröt diskussionen. 
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9. Konklusion  

Studien för fram intressanta resultat som dock inte går att generalisera eftersom studien 

inte är tillräckligt omfattade med enbart åtta observationer. Det går således inte heller 

att generalisera att lärarnas undervisning i observationerna är typiska för deras vanliga 

lektioner. 

 

Resultatet i studien visade att helklassundervisningen dominerade den totala 

undervisningstiden och att i traditionell sittordning var eleverna mer fokuserade på 

läraren. När eleverna är mer fokuserade på läraren ges det mer tid åt undervisning och 

bättre möjligheter att arbeta mot elevernas närmaste utvecklingszon. För att eleverna 

ska utvecklas i deras lärande behöver läraren granska sin egen undervisning och 

anpassa sittordningen efter den undervisning som läraren bedriver mest för att ge 

eleverna bättre förutsättningar för lärande. Cirka 3 av 4 samtal var ämnesrelaterade och 

desto längre tid eleverna fick till att samtala med varandra ju lägre andel av samtalen 

blev ämnesrelaterade samtal. Att låta eleverna enbart samtala med läraren och inte 

klasskamraterna ger inte optimala förutsättningar för lärandet. Istället ska 

samtalsmöjligheterna i klassrummet anpassas dynamiskt och samtalen ska varieras på 

ett strukturerat sätt. Att låta eleverna själva välja sätten de vill samtala i kan i värsta fall 

leda till att de inte samtalar om det stoffet som lektionen är till för. Det i sig är inte 

nödvändigtvis en negativ sak men det underlättar läraren i sitt yrke att elevernas samtal 

strävar mot lektionens mål och syften. Däremot behöver lärare bli bättre på att få 

eleverna att ta hjälp av varandra istället för att alltid påkalla läraren vid hjälp. Eftersom 

klassrummen innehåller betydligt fler elever än lärare är det en bra idé om läraren 

utnyttjar eleverna som hjälp till varandra då läraren ej kan hjälpa alla samtidigt. Detta 

leder till att starkare elever hjälper svagare elever i den närmaste utvecklingszonen.   

 

För framtida forskning hade det varit intressant att undersöka i vilken sittordning 

eleverna lär sig mest, där samma undervisning bedrivs under en begränsad tid med 

kunskapstester före och efter undervisningen. Ett annat förslag på framtida forskning är 

att göra en jämförelse av samtalen mellan lärare-elev och elev-elev.   
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11. Bilagor 

Bilaga 1. Observationsschema 

Observationsschema 

Begreppslista: 

• Traditionell sittordning: Alla eleverna sitter med bänkar och ansikten riktade mot 
tavlan (OBS tavlan, inte läraren)  

• Ämnesrelaterat innehåll: Innehåll som strävar till att uppfylla lektionens ändamål 
och syfte.  

• Icke-ämnesrelaterat innehåll: Innehåll som berör annat än ämnet som ska läras 
ut under lektionen.    

 
Följande begrepp beaktas om majoriteten (>50 procent) utför arbetsformen  

• HK: Helklassundervisning. Elever blir tilldelade instruktioner, information, 
återkoppling etc. där läraren står i fokus  

• IA: Individuellt arbete. Elever arbetar med tilldelad uppgift själv. Småprat och 
kamratstöd accepteras.  

• GA: Grupparbete. Eleverna blir av läraren indelade i par/grupper och löser 
uppgift(er) gemensamt. 
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Observatör(er):       

Skola:       

Årskurs:       

Ämne:       

Tid på dygnet: Start: Slut:   

Antal elever:       

      
Sittordning (ringa in) Traditionell Annan   

     
HK, minuter Introduktion Arbetsfas Avslut Summa 

Ämnesrelaterat innehåll         

Icke-ämnesrelaterat innehåll         

     

    Totalt HK min 

      

     

     

 

     
 
 
Observations indelning:     
     

Samtal,  
elever i IA/GA Ämnesrelaterat Icke-ämnesrelaterat 

Totalt 
observerade 
samtal  

Antal        

     

     

Lektionens totala tidsindelning HK IA GA Total längd 

Tid, minuter         
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Bilaga 2. Tabeller 

  

 
Total längd, 
min 

Längd IA, 
min  

Längd GA, 
min 

Längd IA & 
GA, min 

Samtal Samtal per min i 
IA & GA 

Lektion 
A1 

42  10  5  15  43 2,9 

Lektion 
A2 

61,5 22,5 0 22,5 24 1,1 

Lektion 
B1 

49 27,5 0 27,5 8 0,3 

Lektion 
B2 

14 0 0 0 0 0 

Lektion 
C1 

50 3,5 3 6,5 20 3,1 

Lektion 
C2 

36 0 5 5 30 6 

Lektion 
D1 

55 0 28,5 28,5 107 3,8 

Lektion 
D2 

60 15 27,5 42,5 109 2,6 

 Tabell 4. Tabell 4 är lektionerna var för sig. Resultatet presenteras i form av längd i minuter, antal samtal 

och samtal per minut i individuellt eller grupparbete.  
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Lärare Elever Differens i procentenheter 

Lektion A1 62 % 74 % 12 + 

Lektion A2 90 %  67 % 23 - 

Lektion B1 93 % 87 %  6 - 

Lektion B2 100 % 0 % 100 - 

Lektion C1 90 % 100 % 10 + 

Lektion C2 100 % 73 % 27 - 

Lektion D1 60 % 76 % 16 + 

Lektion D2 100 % 76 % 24 - 

Tabell 5. Tabell 5 är fördelningen av ämnesrelaterade samtal i procent och differens mellan lärare och 

elev.  
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Bilaga 3. Informationsbrev 

Till vårdnadshavare för elever 

 

Information om en studie av kommunikation i klassrummet 

 

Vi är två grundlärarstudenter som går sjätte terminen på lärarprogrammet och har 

påbörjat ett examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier, Uppsala universitet.  

 

Vår studie handlar om hur elevers förutsättningar för diskussion i klassrummet växer 

fram även till viss del om ifall som diskuteras bl.a. elever emellan är relaterat till 

skolämnet i fråga eller inte. 

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att följa ditt/ert barn/barns klass under en 

lektion i skolan. Vi kommer att samla in data genom att observera under samma lektion 

utan att medverka på annat sätt och utan att påverka barnets vanliga aktiviteter.  

 

Vi kommer att göra vårt besök under maj månad. Materialet kommer att hanteras och 

förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från 

personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, seminarier och konferenser) 

kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att användas för 

annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  

 

Är du/ni positiv/a till att ditt/ert barn deltar i denna studie? Prata med ditt/ert barn om 

detta och fråga om barnet är villigt att delta. Om ni går med på att ditt/ert barn deltar i 

studien behöver ni inte göra något. Om du/ni går med på att ditt/ert barn deltar i studien 

skriver ni under bifogade blanketten och lämnar till barnets lärare/skickar in i 

svarskuvertet. Om du/ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta 

oss eller vår handledare (se nedan för kontaktuppgifter).  
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Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Studiens handledare: Malin Tväråna 

 

 

Uppsala 29 april 2020 

 

David Odelind                                          Kristian Krogius 
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Bilaga 4. Medgivarblankett  

Till vårdnadshavare för elev 

 

Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien kommer att handla om elevers kommunikation, den kommer att utföras inom 

ramen för ett examensarbete. Studien utförs av David Odelind och Kristian Krogius som 

går sjätte terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie. 

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn 

kommer att observeras i sin skolmiljö. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär 

och jag har uppfattat att mitt barn har förstått detta och vill delta i studien. 

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns 

medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn. Jag 

vet att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade data där mitt barn deltar, 

även efter att datainsamlingen har genomförts.  

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett 

sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda 

för forskning och forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra 

ändamål. 

 

Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum:………… 

 

 

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 
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Adress: ……………………………………………………………………………. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

 

Adress: ……………………………………………………………………………… 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

....................................................................... ................................................................ 

Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 

 

....................................................................... 

Barnets underskrift (om möjligt) 

 

 


