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ABSTRACT

Liljestrand, Johan (2002): Klassrummet som diskussionsarena. (The classroom as an arena
for discussions) Written in Swedish with an English summary.

The aim of the dissertation is to study whole class discussions in the Swedish upper
secondary school, concerning issues subjected to controversy in the public debate. The
empirical study is related to a wider question: the possibilities for the school to educate
democratic citizens.

By using discourse analysis, 14 videotaped lessons from social- and religious studies where
analysed, with the ambition to investigate recurrent patterns of participation and meaning
making. Five teachers and six classes participated in the study.

The analysis shows that the teachers have two concurrent goals: to focus on the students’
contributions on issues in the public debate, and introduce the students to different
questions in the public debate.  A consequence of these goals is that the role of the teacher
often becomes complex. By acting on the basis of having responsibility for the students’
development of knowledge, and sometimes also calling attention to certain values, the
teacher attempts to guide the students as not yet ready for the public debate. Features
from other kinds of teacher-centred education are thereby present in the discussions.
However, students can also act as more autonomous participants in relation to the teacher.
When they are not answering the teacher’s questions in an expected way, and in particular,
in situations in which they are interacting with each other, the students may discuss the
public issues without being teacher-guided to the same extent as in other situations.

The last chapter concludes that the authority of the teacher is partly given by the official
steering-documents. It is still possible to ask if the guiding role of the teacher itself could
be subjected to discussion. This suggestion is made from the point that teacher authority
is considered as more or less limited for developing a critical attitude among the students.
One may also ask if the students’ could be offered possibilities to choose the topic for
discussion themselves. This latter point is made against the background that classroom-
discussion presupposes student’s viewpoints in order to be accomplished.

Key words: discussion, democracy, public issues, education, participation, meaning ma-
king.

Johan Liljestrand, Department of Education, Örebro University,
SE-701 82 Örebro, Sweden, johan.liljestrand@pi.oru.se.
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Förord

En avhandling blir i en viktig mening till i mötet med andra. Jag vill i det följande
rikta mitt tack till er som stöttat, kritiserat och inspirerat mig. Innan jag flyttade
till Örebro hösten 1998 började jag, två år tidigare, som doktorand i Uppsala
tillsammans med Sverker Lindblad och UTKIKs-gruppen. Jag har sedan fortsatt
mitt samarbete med Sverker och hans grupp. Det utbildningssociologiska och
etnografiska intresse som finns i UTKIK har inspirerat mig i denna avhandling.
Förutom Sverker och de andra i UTKIK vill jag särskilt tacka Fritjof Sahlström
som följt mig under hela vägen, ända från C- och D-uppsatsen fram till mitt
slutseminarium, där han också gav flera goda synpunkter. I Uppsala har både
Fritjof och Anna Lindström vid FUMS introducerat mig till etnometodologisk
konversationsanalys (som jag ju delvis använder mig av) och också givit flera
värdefulla CA-kommentarer till mitt arbete.

Under min doktorandtid vid pedagogiska institutionen i Örebro har jag varit
medlem i  SOCINN-gruppen som leds av min handledare, professor Tomas Eng-
lund. Jag har inom ramen för SOCINN deltagit i två olika projekt. Först det
skolverksfinansierade ”Undervisningspraktik, mening och medborgarfostran: ett
didaktiskt perspektiv”, och därefter det av vetenskapsrådet finansierade projek-
tet ”Utbildning som deliberativ kommunikation – förutsättningar, möjligheter
och konsekvenser”.

I SOCINN-Örebro har jag fått många värdefulla impulser som inte minst har
hjälpt mig att förstå mer om relationen mellan utbildning och demokrati. Jag vill
här särskilt tacka Ylva Boman och Ulrika Tornberg, men också Carsten Ljung-
gren, Matilda Wiklund, Eva Hultin, Lars Erikson, Ann Quennerstedt, Eva Hag-
ström, Lotta Petterson och Carl-Anders Säfström. Min huvudhandledare Tomas
Englund har varit både generös, uppmuntrande och förstås givit många kritiska
och konstruktiva kommentarer som varit till stor hjälp. Tack Tomas! Claes Nil-
holm har också varit en god samtalspartner, inte minst inom ramen för KKOM-
gruppen där jag vid ett par tillfällen presenterat både texter och idéer. Från hös-
ten -98 till sommaren 2001 var jag också anställd inom didaktikforum vid peda-
gogiska institutionen, där min tjänst finansierades av högskoleverket.

Besöken i Linköping vid Tema-Kommunikation har varit mycket betydelsefulla
för arbetet. Mellan 1998–2001 har jag besökt ett flertal seminarier och kurser
som framför allt har berört interaktion i institutionella sammanhang. Jag vill sär-
skilt tacka Per Linell som deltagit som professor vid så gott som alla dessa tillfäl-
len. Att inte inspireras av Per är nog svårt. Vid Tema-K finns också Lars-Christer
Hydén som varit min andra handledare. Hans konstruktiva kritik (inte minst i
inledningen av skrivandet!), goda råd och uppmuntran har haft stor betydelse.
Detta trots att så mycket av våra möten har ägt rum i cyberspace – på så kallad
e-post! Tack Lars-Christer! Charlotta Plejert vid ISK (också det vid Linköpings
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universitet) har läst de engelska sammanfattningarna och givit synpunkter på
språket.

Allt gott kommer inte från U, Ö och L. Gunnar Sundgren vid Mälardalens
högskola i Eskilstuna gav flera kloka synpunkter vid mitt slutseminarium. Min
far Birger Liljestrand från Umeå har läst den svenska texten. Allra sist vill jag
tacka de klasser och lärare som släppt in mig och min Sony-kamera i klassrum-
met. Det var skoj att komma ut till er!

Johan Liljestrand



13

Kapitel 1:

Inledning

1.1 Diskussioner och medborgerlig bildning
I den här avhandlingen presenterar jag en undersökning av planerade och
lärarledda diskussioner i klassrummet som rör olika teman i den allmänna sam-
hälls- och livsåskådningsdebatten. Ett av den allmänna grundskolans mål är och
har varit att förbereda för deltagande i demokratin, även om den målsättningen
har betonats i olika grad (Englund 1986a). Det samma gäller gymnasieskolans
undervisning. Ambitionen att elever ska argumentera och ta ställning i livs-
åskådnings- och samhällsfrågor har funnits i svenska kurs- och läroplaner för
gymnasiet ända från 1960-talet fram till 1994 års nuvarande läroplan. Den poli-
tik som format kurs- och läroplaner har en tydlig anknytning till det moderna
samhällets demokratiska värderingar (se vidare kapitel 2).

I linje med utbildningspolitikens tydliga anknytning till samhällets centrala
värderingar kan man också förstå läro- och kursplanernas pläderande för såda-
na diskussioner: att dessa ska främja medborgares engagemang och deltagande i
en allmän och aktuell samhälls- och livsåskådningsdebatt. Förekomsten av en
sådan debatt kan betraktas som en av det demokratiska samhällets hörnstenar
då svaren på samhällets gemensamma grundfrågor inte längre kan definieras av
en högre instans som till exempel kyrkan.1

Medborgares möjligheter att delta i demokratiska processer är inget som upp-
står av sig själv utan måste utvecklas i möten mellan dem som har erfarenhet och
dem som saknar erfarenhet av sådana processer. Därför finns det, och kommer
alltid att finnas, en anknytning mellan det demokratiska samhället och utbild-
ning i vid mening. En viktig fråga är hur individer kommer i kontakt med idéer
och frågor som är viktiga för sociala grupper och den gemensamma kultur(er) de
lever i. Demokrati förutsätter individers kunskap om frågor som har gemensam
räckvidd för olika grupper i det samhälle de lever i. Offentligt arrangerad utbild-
ning har möjlighet att introducera debatten om samhälls- och livsåskådningsfrå-
gor till en stor del av den uppväxande befolkningen; flera frågor i en offentliga
debatten kan tas upp till systematisk behandling genom att läggas på schemat.
Klassrummets miljö kan också ge ramar för att människor med olika erfarenhe-
ter får möjlighet att mötas och lyssna på varandras resonemang och förhåll-
ningssätt.2
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Det nya svenska gymnasiet är en utbildningsform där de allra flesta svenska
ungdomar deltar idag. Man kan utan att överdriva tala om vad som ofta går
under beteckningen massutbildning. Alla som studerar på något av gymnasiets
program tar del av undervisning i kärnämnen som återkommande har diskussio-
ner med ämnen från den offentliga debatten på schemat. I avhandlingen belyser
jag diskussionsaktiviteter i två sådana ämnen: religionskunskap och samhälls-
kunskap. I dessa ämnen diskuterar elever återkommande frågor som är hämtade
från den offentliga debatten. Så betraktad kan den breda utbildningen, däribland
det nuvarande gymnasiet, betraktas som en resurs eller potential för att utbilda
demokratiska medborgare och påverka deras förhållande till gemensamma frå-
gor.

Planerade diskussioner i det nuvarande svenska gymnasiet, med syfte att in-
troducera elever i det offentliga samtalet, kan därför vara intressanta att studera.
En anknytning mellan diskussioner, utbildning och demokrati gör även flera pe-
dagogiska forskare (t.ex. Bridges 1988; Englund 1994;  Hess 2002; Larsson 1997;
Miller 1997). Forskning om planerade diskussioner i klassrummets vardagsliv är
dock inte särskilt utvecklad.3 En undersökning av planerade diskussioner i klass-
rummet kan därför ge kunskaper om hur skolans demokratifostrande ambitio-
ner tar sig uttryck i skolans levda praktik. I min studie av planerade diskussioner
har jag ingående undersökt den språkliga interaktionen mellan deltagarna för att
analysera hur deltagarna skapar mening och utvecklar mönster för sitt deltagan-
de (jfr. Lindblad& Sahlström 2001; Säljö 2000). Avhandlingens övergripande
fråga är alltså utbildning av demokratiska samhällsmedborgare genom en under-
sökning av planerade diskussioner i klassrummet. Klassrumsundersökningen ger
i sin tur ett empiriskt underlag för att förstå skolans möjligheter att utbilda de-
mokratiska samhällsmedborgare genom att erbjuda elever situationer där de själ-
va får pröva och diskutera frågor i den offentliga debatten.

1.2 Diskussion som aktivitet
Diskussion som aktivitet innefattar två centrala aspekter: en första aspekt som
gäller vad man talar om; den andra som rör ett typiskt mönster för hur man
deltar i det sociala samspelet (se Burbules 1993; kapitel 3.1).4 När ett ämne dis-
kuteras har deltagarna identifierat något problemområde där de är överens om
att ett givet svar inte (just då) finns. Samtalsämnet behandlas som en fråga som
förväntas bli prövad på något sätt. När människor möts och diskuterar frågan
eller problemet, får det också konsekvenser för hur de förväntas delta. Alla eller
minst två deltagare måste tillsammans komma överens om vad som är den bästa
lösningen eller det rimligaste svaret på frågan, eller så kan de föra en debatt med
varandra. Vissa diskussioner har temporärt eller till större delen mer karaktär av
kamp eller debatt; det franska ordet ”débattre” betyder just ”kämpa”.

För att en social aktivitet ska räknas som en diskussion är det inte tillräckligt
att endast en part yttrar sig oberoende av de andras reaktioner. När samtalsdel-
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tagarna är inriktade på att diskutera förväntas fler än en bidra med synpunkter.
En diskussion förutsätter att minst två personer uppmärksammar att ett gemen-
samt svar inte finns. Även om man kan tala om igenkännbara mönster för i
princip alla diskussioner skiljer dessa sig också åt på många sätt. I institutionali-
serade diskussioner är det vanligt att någon eller ibland några fungerar som leda-
re för diskussionen. Den som fungerar som ledare behöver inte själv bidra med
synpunkter till diskussionen utan får oftast funktionen att ställa frågor till de
andra deltagarna om hur de förhåller sig till det omdiskuterade ämnet.

Edelsky & Adams (1990, s. 175) skriver att diskussionsledare har rätt att
välja sig själva som talare, inleda nya ämnen och avsluta andras turer, vilket
tydligt skiljer sig från dem som inte är ledare i den organiserade debatten.5 I
förhållande till de andra diskussionsdeltagarna kan ledaren vara inriktad mot en
eller flera deltagare för att undersöka hur de ställer sig i olika frågor. Diskus-
sionsledaren kan också vara involverad i samspelet mellan de andra diskussions-
deltagarna genom att till exempel ställa deras olika inlägg mot varandra. Till
skillnad mot många icke institutionaliserade diskussioner måste man räkna med
andra, till en betydande grad, asymmetriska mönster6 där den omdiskuterade
frågan behandlas så att ledaren till exempel inleder och ställer frågor och de
andra deltagarna får rollen att lyssna på interaktionen mellan ledaren och dem
som ledaren interagerar med.

För att förstå planerade lärarledda diskussioner i skolan är det viktigt att stu-
dera hur läraren bidrar till att forma vad som sägs och bidrar till mönster för
deltagande i klassen. Helklassundervisning kännetecknas generellt av att läraren
får rollen som ledare för interaktionen. Genom sin ledarfunktion fungerar lära-
ren i en mening som den ena halvan av klassen och eleverna som den andra
halvan (Sahlström 1999). Planerade klassrumsdiskussioner formas också, fast i
olika utsträckning, av hur eleverna interagerar sinsemellan. För att förstå hur
helklassdiskussioner fungerar behöver man undersöka båda formerna av kom-
munikation: både det asymmetriska samspelet mellan läraren och eleverna och
den mer symmetriska interaktion som sker mellan eleverna till exempel i deras
debatter.  I avhandlingen läggs dock en tonvikt på det föregående samspelet ef-
tersom de planerade diskussionerna bedrivs i helklass och lärarens oftast har en
framträdande plats i sådana situationer. Också i styrdokumenten betonas lära-
rens eller skolans roll för elevernas kunskap om olika omdiskuterade frågor och
deras självständiga förhållningsätt till sådana frågor.

Mot bakgrund av att politik och livsåskådning ofta ger upphov till diskussio-
ner i olika former är det inte oväntat att skolans kursplaner för religionskunskap
och samhällskunskap sedan lång tid haft till ambition att eleverna själva ska
diskutera kontroversiella eller omdiskuterade frågor i undervisningen. Dokumen-
tens mål syftar indirekt till att eleverna lär sig att diskutera men också till att de
lär sig om frågorna genom att diskutera dem. Genom att empiriskt studera pla-
nerade diskussioner i klassrummet är det möjligt att undersöka hur elever lär sig
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diskutera och lär sig genom att diskutera. Studiet av pedagogiska processer un-
der planerade diskussioner kan belysa möjligheter och begränsningar i kurspla-
nernas utbildningspolitiskt förankrade målsättningar.

1.3 Syfte och delfrågor

Avhandlingens huvudsyfte är att undersöka planerade diskussioner i klassrum-
met med målsättning att behandla frågor som förekommer i den offentliga de-
batten. Jag avser att följa upp huvudsyftet genom fem delfrågor:

Vilka är diskussionernas gemensamma respektive skilda drag? (kapitel 5)

Vilka medel använder läraren för att initiera eleverna att kommentera och ge
synpunkter i diskussionernas olika frågor och hur besvarar eleverna lärarens ini-
tiativ? (kapitel 6 och 7)

Hur gör elever när de utbyter mening med varandra under diskussionerna? (ka-
pitel 8)

Avhandlingen har två avslutande frågor av resonerande karaktär som bygger på
de föregående empiriska undersökningarna:

Vilka läroprocesser tar form under diskussionerna? (kapitel 9)

Vilka förutsättningar erbjuder diskussionerna för elever att ta del av frågor i en
offentlig debatt genom att själva bedöma, pröva och kommentera i anslutning
till de olika frågornas innehåll? (kapitel 10)

1.4 Avhandlingens disposition

Avhandlingen består av tio kapitel. Kapitel 2 innehåller en genomgång av styr-
dokument från gymnasieskolans tillkomst 1960 fram till Lpf -94 med avsikt att
underbygga och utveckla avhandlingens utbildningspolitiska anknytning. Kapi-
tel 3 ger en forskningsöversikt av diskussioner i undervisning, vilken avslutas
med presentation av avhandlingens teoretiska utgångspunkter i förhållande till
den redovisade forskningen. I följande kapitel 4 redovisas avhandlingens empi-
riska material och dess metod. Den empiriska analysen presenteras i fyra kapitel
(5–8).

Jag kommer först att ge  en övergripande analys av diskussionernas huvud-
drag (kapitel 5). Därefter analyserar jag hur läraren och eleverna inleder diskus-
sionen för att beskriva hur diskussionen ingår i en lektion med föregående lek-
tionsfaser (kapitel 6). I kapitel 7 följs detta upp med hur läraren, efter inledning-
en av diskussionen, på olika sätt tar initiativ för att eleverna ska kommentera, ta
ställning eller argumentera i olika frågor. Lärarens initiativ får också olika typer
av respons hos eleverna. Sådana sekvenser innehåller en mångfald av mindre
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(lokala) aktiviteter som belyser olika sidor av helklassdiskussionernas generella
drag. Den sista empiriska undersökningen i kapitel 8 är inriktad på hur eleverna
skapar mening sinsemellan. Eftersom läraren på olika sätt är närvarande i elever-
nas möten under en helklassdiskussion synliggörs också drag i lärarens interak-
tion med eleverna vilket dessutom bidrar med fördjupning av de föregående ana-
lyserna i kapitel 5–7. Ett utförligare argumentation för valet av fördjupningste-
man kommer jag också att ge i slutet av kapitel 5.

Resultaten från kapitel 5–8 sammanfattas i kapitel 9 med ett resonemang kring
diskussionernas olika former för lärande. I det sista kapitlet 10 kommer jag mot
bakgrund av de empiriska analyserna att resonera om hur diskussioner i klass-
rummet kan bidra till elevernas möjlighet att ta del av en offentlig debatt genom
att själva delta i planerade diskussioner. Den övergripande frågan om utbildning
och demokratiskt medborgarskap kommer nu att förankras och utvecklas i näst-
kommande kapitel 2.
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Fotnoter

1 Durkheim påpekar i sin klassiska “Education and Sociology“ (1922/1956) att skolans utbildning
både speglar och syftar till att föra vidare samhällets grundläggande, sammanhållande värdegrund.
Demokrati som begrepp innefattar därmed mer än ett parlamentariskt styrelseskick. Demokrati i
vid mening kan uppfattas som det västerländska samhällets moderna värdegrund när kyrkan, bi-
beln och katekesen har fått träda tillbaka som norm- och riktgivare.

2 Temat om utbildning som förutsättning för den moderna demokratin har belysts av bland andra
John Dewey (1916). För att kunna delta i den demokratiska processen är det nödvändigt att erbjuda
alla barn utbildning. För John Dewey uppfattades skolan som en mötesplats där elever tillsammans
kan pröva olika erfarenheter genom att kommunicera med varandra.

3 Överhuvudtaget finns det skäl för pedagogisk forskning att intressesera sig för vad som sker inn-
anför klassrummets väggar. Med Säljö kan man hävda: ”Skolans inre värld är i många avseenden en
svart låda som människor har allehanda åsikter om, men där de faktiska kunskaperna om verksam-
heten är dåliga.” (Säljö 1997, s. 365)

4 Substantivet ”diskussion” härstammar enligt Svenska akademiens ordbok från det latinska
”discussio” som betyder ”skakning” och som i senlatinet också kom att innefatta innebörden av
”granskning”. Verbet ”diskutera” kommer av det latinska ”discutere” vilket består av två stammar;
prefixet dis- som står för itu, isär, att något åtskils, samt suffixet ”quatere”, som betyder skaka och
stöta. ”Diskutera” är ett ord som också utvecklats, från att först betyda skaka och åtskilja, till att
senare få betydelsen av att undersöka och pröva. Den moderna betydelsen anger ordboken som
granskning, undersökning, dryftning (företagen av en eller flera personer); utredning genom fram-
ställande av argument för och emot eller framhållande av olika sidor hos något.

5 Det finns också former av diskussioner där samtalets ordförande måste sätta sig själv på talarlistan
innan han eller hon tar ordet. Detta torde dock vara ovanligt i undervisningssituationer.

6 Begreppet asymmetrisk står för att interationen inte är jämlik och att någon eller några av parterna
dominerar interaktionen.
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Kapitel 2:

Styrdokumentens
målsättningar

I detta kapitel analyserar jag mål som kan sättas samman med diskussioner i
läro- och kursplanedokument från och med gymnasieskolans tillkomst 1960 till
i dag. Avsikten är att placera in den empiriska klassrumsundersökningen i ett
utbildningspolitiskt sammanhang.

2.1 Bakgrund till genomgången av styrdokument
Mitt urval av dokument har utgått från år 1960, då den svenska gymnasieskolan
etableras för de teoretiska linjerna och fortsätter sedan fram till och med 1994
års läroplan via 1965, 1970 samt 1994 års kurs- och läroplaner. Oftast behand-
lar inte dokumenten diskussioner som en särskild undervisningsaktivitet. Jag har
därför utgått från målsättningar som behandlar elevernas personliga prövningar
eller elevernas egna ställningstaganden i olika frågor. Sådana mål kommer jag
fortsättningsvis, i kapitlet, att benämna diskuterande aktiviteter. Jag har både
undersökt läroplanernas allmänna målsättningar, som gäller all undervisning,
och kursmål för de ämnen som ingår i avhandlingens etnografiska undersök-
ning, d.v.s. religionskunskap och samhällskunskap.

Den historiska genomgången belyser strävanden som utbildningspolitiken har
försökt hantera över tid i en kondenserad, d.v.s. samlad form. Läsningen visar
att diskuterande aktiviteter har varit ett genomgående mål. Jag kommer att söka
gemensamma huvudlinjer i dokumenten för att, i förhållande till utbildningspo-
litiska målsättningar, förankra och utveckla avhandlingens sista delsyfte om hur
den empiriska studien kan belysa frågan om utbildning av demokratiska med-
borgare.

2.2 1960 års läro- och kursplaner
1960 års läroplan som benämns ”Kursplaner och metodiska anvisningar för gym-
nasiet” (förkortas KMAG) 1960 förekommer inga allmänna mål eller anvisningar
utan inleds direkt med kursplaner för olika ämnen. I KMAG har ämnet sam-
hällskunskap ännu inte inträtt på scenen. Vad som närmast motsvarar ett sådant
ämne är ”samhällslära” som då ingick som del av historieämnet.1 1960 års kurs-
plan tar under rubriken ”Allmänna synpunkter” upp samhällsordningens grund-
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läggande värderingar. Eleverna förväntas inte passivt överta sådana värderingar
utan bör istället förhålla sig till att deras innebörd inte är en gång för alla given.

Den [gymnasieundervisningen] skall också ställa lärjungen inför vår samhälls-
ordnings grundläggande värden: rättsarvet med dess krav på rättsskydd och
rättssäkerhet, likheten inför lagen, människovärdet, andlig frihet, social om-
vårdnad, kulturarbete. Dessa värden bör emellertid inte framstå som en gång
för alla vunna och till sin innebörd avgränsade; lärjungarna måste se, hur de
växer fram, diskutera deras innebörd och förverkligande och förstå, att varje
generation har att kämpa för att få behålla eller erövra sådana värden. Detta
bör uppmärksammas särskilt vid den viktiga analysen av begreppen demokrati
och diktatur. En vaken kritik med beaktande av  både vad som vunnits och vad
som brister ger den bästa utgångspunkten för ett aktivt deltagande i samhälls-
arbetet (s. 97)

Diskuterande aktiviteter har denna i text som syfte att bibehålla och utveckla
samhällets grundläggande värden. Eleverna förväntas diskutera ”deras inne-
börd”, vilket både pekar på att innehållet redan är givet och ger ett utrymme för
eleverna att själva pröva vilka konsekvenser sådana värden har för dem. Att
elevernas förväntas diskutera något står i relation till ett innehåll som åtmins-
tone till viss del är diskuterbart. De grundläggande värderingarna uppfattas inte
”till sin innebörd avgränsade” utan betraktas i dokumentet som föremål för dis-
kussion i undervisningen.

Kursplanen för kristendomskunskap 1960 skriver relativt utförligt om diskus-
sioner i relation till kunskaper om den kristna religionen. I de två stycken som
föregår följande citat lyfter dokumentet fram att undervisningen till exempel kan
behandla skillnader i dop och kyrkosyn som moment av kristendomsundervis-
ningen. Dokumentet sedan allmänt tros- och livsåskådningsfrågor och diskus-
sioner som undervisningsform:

Eftersom ett studium av tros- och livsåskådningsfrågor är av föga värde, om det
icke förbindes med självständig prövning och eftertanke är det pedagogiskt lämp-
ligt att anslå en förhållandevis stor del av tiden till samtal och diskussioner. Som
förhärskande undervisningsmetod har emellertid diskussionen bestämda svag-
heter, bl.a. den, att inhämtandet av fasta kunskaper lätt blir tillbakasatt. Det
bör dock vara möjligt att tillgodose diskussionsintresset och likväl hinna med
att grundlägga en fond av fasta kunskaper om kristendomens centrala innehåll.
Först med utgångspunkt i sådana kunskaper kan diskussionerna bli verkligt gi-
vande, liksom dessa i sin tur kan bli en prövosten på om eleverna verkligen
tillägnat sig och förstår att utnyttja de meddelade kunskaperna. (s. 40)

Kursplanen skriver att elevernas egen prövning är vad som ger studiet av tros-
och livsåskådningsfrågor dess värde. Samtidigt är det kunskaper om teologiska
frågor som ska vara utgångspunkt för diskussionerna. När dokumentet skrevs
var kristendomen fortfarande skolämne och fungerade som utgångspunkt för de
diskuterande aktiviteterna. Elevernas prövningar förväntas ske mot en fond av
allmänt kända teologiska frågor som gäller olikheter i skilda teologiska frågor.
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I kursplanemomentet samhällslära betraktas diskuterande aktiviteter, i den
mån de lyfts fram, som ett sätt att behålla och utveckla demokratin. Kursplanen
för kristendomskunskap lyfter istället fram individens utveckling, vilket till ex-
empel markeras med begreppet ”eftertanke”. Gemensamt för kursplanerna är
att målen med diskuterande aktiviteter formuleras i relation till allmänt kända
ämnen som har en omstridd karaktär, d.v.s. som karakteriseras av att givna eller
slutgiltiga svar inte finns, även om utgångspunkten vid denna tidpunkt är sam-
hällets centrala värden och kristendomens centrala innehåll.

2.3 1965 års läro- och kursplaner

De allmänna och inledande formuleringarna i 1965 års läroplan betonar
elevernas förmåga till självständigt kritiskt tänkande som på samma sida också
knyts till elevernas möte med samhällslivet utanför skolan:

En huvudlinje i gymnasiets undervisning är att utveckla ett självständigt och
kritiskt betraktelsesätt. (s. 14)

Läroplanen utvecklar på samma sida med att

Värdet av en sådan inställning är stort på alla områden såväl inom som utom
skolan. Politisk och annan opinionsbildning, nyhetsförmedling och annan in-
formation som möter eleven i hans dagliga tillvaro får sina rätta proportioner i
ljuset av den kritiskt värderande attityden. Det bör alltid överlåtas åt eleven att
efter självständig prövning acceptera eller förkasta en värdering. (s. 14).

I relation till att läroplanen skriver om en kritisk attityd blir också många områ-
den inkluderade i elevernas kritiska bedömning, både opinionsbildning men även
annan information. Värderingar lyfts också fram som ett område, där elevens
självständiga prövning är viktig.

Samhällskunskap i 1965 års läroplan har inget tydligt kursmål som kan sättas
samman med diskuterande aktiviteter utan endast målsättningen att ”på grund-
val av förvärvade kunskaper och färdigheter söka klargöra vissa viktiga sam-
hällsfrågor” (1965, s. 226). Däremot lyfts diskussioner fram som viktig arbets-
form och beskrivs ganska ingående:

En lämplig väg att främja elevernas aktivitet är diskussionen. Det är en under-
visningsform som möjliggör för lärare och elever att belysa ett stoff och den bör
få stort utrymme. Många av de ämnen som tas upp till behandling kan eleverna
samtidigt stifta bekantskap med i den allmänna debatten. Formerna kan skifta
från en resonerande dialog mellan lärare och elev till en förberedd regelrätt dis-
kussion med ordförande och inledare. Förutom den tekniska debatträning detta
ger tvingar det de agerande att mera genomtänkt precisera sina tankegångar
samt leder dem ofta till ökad förståelse för ifrågavarande spörsmål. (s. 244)
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Anvisningen avslutas med en kommentar som gäller de tystlåtna eleverna:
Om diskussionen avslutas med en sammanfattning blir den dessutom av ökad
betydelse för de mera tystlåtna eleverna, som dock alltid måste stimuleras till en
mer aktiv medverkan vid andra tillfällen. (s. 244)

Metodanvisningarna för samhällskunskap lyfter alltså fram diskussioner som ett
sätt att aktivera och engagera eleverna. Diskussion beskrivs också som en metod
där elever får intellektuell träning för att ”precisera sina tankegångar”, något
som kan ge dem ökad förståelse av den aktuella frågan. Kursplanen skriver i det
ovanstående avsnittet att eleverna kan studera den allmänna debatten för att
förstå vad som tas upp under samhällskunskapens diskussioner. Det verkar un-
derförstås att diskussionerna ska ta upp sådana ämnen som förekommer i den
allmänna debatten och att innehållet ska anknyta till ämnen som diskuteras ut-
anför klassrummet. Diskussioner ska också ge debatträning. Som kursmål i reli-
gionskunskap anges för läraren uppgiften

att stimulera eleverna till eftertanke och självständigt ställningstagande i livs-
åskådningsfrågor med bevarad tolerans mot andras uppfattning. (s. 197)

Formuleringen att eleverna ska stimuleras till eftertanke och självständigt ställ-
ningstagande visar att religionsläraren får ansvar för att engagera eleverna i
livsåskådningsfrågor och att ha en uppfattning i olika frågor som läraren presen-
terar. I kursplanens metodiska del betonas, liksom i samhällskunskapsämnet,
värdet av diskussioner i helklass.

Gemensam analys och diskussion i klassen torde i allmänhet vara den lämpli-
gaste undervisningsformen. Elevernas aktiva medverkan inte blott med redogö-
relser för inhämtande av kunskaper utan även med egna synpunkter är av väsent-
lig betydelse. Även valhänt formulerade inlägg bör göras fruktbara för den ge-
mensamma diskussionen. Lärarens roll bör vara handledande och stimulerande.
(s. 205)

Avsnittet avslutas med att poängtera vikten av diskussioner generellt som en önsk-
värd form av undervisning.

Föredragsuppgifter bör göras korta. Diskussionsinlägg är en god form. Upp-
giften att analysera en åskådning eller bedöma en argumentation lämpar sig bra
för en grupp. (s. 205)2

Beroende på var i dokumenten de diskuterande aktiviteterna är tänkta att äga
rum, d.v.s. i relation till läroplanens allmänna mål eller i samhälls- eller religions-
kunskap, får de olika funktioner. Diskuterande aktiviteter är tänkta för olika
saker i olika sammanhang. De framstår i dokumenten som en heterogen förete-
else med det gemensamma kännetecknet att den individuella eleven beskrivs i
relation till lärarens ansvar och ledning av diskuterande aktiviteter som handlar
om kontroversiella frågor. Ibland beskrivs också elevens relation till andra elever
i klassen. 1965 års kurs- och läroplaner ger diskuterande aktiviteter en större
plats i undervisningen än i den föregående läroplanen, och med en starkare beto-
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ning på ett kritiskt förhållningssätt hos den enskilde individen. Nya skolämnen
och nya allmänna mål lyfter tydligare fram bilden av en kritiskt resonerande
individ än i den tidigare kurs- och läroplanen.

2.4 1970 års läro- och kursplaner
De inledande formuleringarna 1970 års läroplan har tagit över exakt samma
formulering som Lgy 1965: ”Det bör alltid överlåtas åt eleven att efter självstän-
dig prövning acceptera eller förkasta en värdering” (Lgy, 1970, s. 14). Under
rubriken ”individuell utveckling” understryker dokumentet också bildningens
värde för elevens deltagande i ett demokratiskt samhälle:

I ett demokratiskt samhälle där man önskar lägga allt större ansvar på den en-
skilda människan får intellektets skolning stor vikt. De kvalitéer som särskilt
bör hållas i sikte är tankens klarhet och reda, förmågan att pröva kritiskt och
självständigt och motstå tendentiös påverkan, att analysera, jämföra och sam-
manfatta. (s. 14)

Det demokratiska samhället ställer enligt läroplanen vissa krav på människan
som enskild individ. Läroplanen betonar hos den enskilde ”tankens klarhet och
reda” och förmågan att ”motstå tendentiös påverkan”. Liksom i 1965 läroplan
kan all information bli föremål för kritisk bedömning. En önskad kritisk och
diskuterande attityd är alltså inte endast relaterad till speciella frågor utan i prin-
cip vilket innehåll som helst kan göras till föremål för prövning. Formuleringar
som sätter elevens uppfattningar i relation till kontroversiella eller omdiskute-
rade frågor är samtidigt fler och utförligare i 1970 års läroplan i jämförelse med
de två tidigare. På nästa sida, i samma avsnitt som de generella målen formule-
ras, betonas vikten för eleven att skapa en egen uppfattning i samhällets gemen-
samma grundfrågor:

Det kommer också an på skolan att uppmuntra elevernas intresse inför de stora
och gemensamma grundfrågor som gäller livsåskådning och samhällsuppfatt-
ning. I undervisningen, i den fria debatten, i skolan och i föreningslivet- och
bildningsverksamheten i och utom skolan skall eleverna kunna hämta stimulans
till aktivitet och engagemang i samhälleligt och ideellt arbete. (s. 15)

Det är delvis oklart vad uttrycket ”den fria debatten” syftar på. En möjlig tolk-
ning är att läroplanen syftar på debatt och föreningsverksamhet både i och utan-
för skolan. Skolan ska också förhålla sig allsidigt neutral, samtidigt som den ska
fostra till en lyhördhet för andras uppfattning.

Kravet på allsidighet blir särskilt aktuellt när det gäller att behandla livsåskåd-
ningar, ideologier, värderingar och överhuvudtaget kontroversiella frågor. Det
är då angeläget att olika uppfattningar balanseras mot varandra, att det över-
lämnas åt eleverna att självständigt ta ställning och att skolan förhåller sig neu-
tral till det som skildras. Då läraren i undervisningen tillkännager en personlig
åsikt får avsikten inte vara att påverka eleverna. (s. 29)
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Läroplanen använder begreppet ”kontroversiella frågor” som ett samlande be-
grepp i samband med livsåskådningar, ideologier och värderingar. I samband
med behandlingen av sådana frågor ska läraren vara neutral. Formuleringen att
läraren inte ska påverka eleven och att skolan ska eftersträva att vara neutral
kan, draget till sin spets, framstå som om läroplanen saknade en värdegrund.
Men läroplanen slår samtidigt vakt om vissa specifika värden. Redan i det näst-
följande stycket sägs att arbetet i skolan till exempel ska stärka elevernas känsla
av ”internationellt medansvar” och leda eleverna till ”insikt om att könen måste
vara jämnställda”. När läroplanen skriver om kontroversiella frågor räknar den
alltså inte dessa värden som kontroversiella eller föremål för diskussion utan ser
dem istället som utgångspunkt för skolarbetet. I relation till målsättningen att
eleverna förväntas diskutera omdiskuterade frågor utan att bli bedömda, och
läroplanens grundläggande värden föreligger ett spänningsförhållande mellan vad
man kan kalla pluralism och fostran.

Ett sådant spänningsförhållande förekommer i alla gymnasiets läroplaner men
blir tydligare i Lgy 70 än i de andra dokumenten. Dokumenttexterna bär på ett
potentiellt dilemma för läraren som har pedagogiskt ansvar för diskuterande
aktiviteter. Lärarens roll innefattar både en öppen hållning och samtidigt, enligt
dokumenten, en riktning mot att fostra elever gentemot vissa värden.

Också i Lgy 70 finns beskrivningar av diskussionen som praktisk arbetsform.
Den tas upp tillsammans med temat om samarbete mellan eleverna och beskrivs
i detta sammanhang som något önskvärt.

Samarbete mellan eleverna bör uppmuntras så ofta undervisningssituationen
ger möjlighet härtill. Vid klassundervisning kan läraren exempelvis anordna dis-
kussioner i vad man kunde kalla studiecirkelns form eller låta eleverna ägna sig
åt grupparbete. Det är lika nödvändigt för eleverna att förbereda sig för en ge-
mensam diskussion som att preparera sig för en redovisning av andra i skolan
givna arbetsuppgifter men såväl det individuella som det gemensamma arbetet
får i viss mån en annan karaktär. I diskussionen blir det mindre fråga om att
redovisa ett i förväg inhämtat pensum än om att utbyta tankar och lösa problem
på grundval av orienterande studier på egen hand. Särskilt utmärkande för ett
diskussionspass är att ökade krav ställs på deltagarnas aktivitet, medan läraren-
handledaren träder mer i bakgrunden. (s. 31)

Läroplanen betonar att en diskussion fordrar förberedelse. Skillnaden mot andra
uppgifter är att elevernas kunskap skapas under själva diskussionen i stället för
att eleven redovisar något som redan är känt. Lärarens roll utmärks av att den
träder mer i bakgrunden för elevernas aktivitet.

I den mer kortfattade kursplanen för samhällskunskap (1970) finns numera
två skilda kursmål för de två- respektive tre- och fyraåriga linjerna som diskute-
rande aktiviteter. För samhällskunskap på tvåårig ekonomisk respektive social
linje anges att eleven ska

träna sig i att självständigt och kritiskt analysera information om viktiga sam-
hällsfrågor samt uppöva sin förmåga till självständigt ställningstagande. (s. 170)
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För de treåriga linjerna anges det att eleven genom undervisning i samhällskun-
skap ska

på grundval av förvärvade kunskaper och färdigheter analysera och diskutera
samhällsfrågor. (s. 178)

I båda kursplanerna är det en förmåga som ska utvecklas  i samband med att
eleverna tar del av diskuterande aktiviteter. Eleverna förväntas ”träna sig”,
”uppöva sin förmåga” (tvååriga linjer) samt utgå från ”förvärvade kunskaper”
(treåriga linjer). Liksom i den allmänna målsättningen om diskussioner fram-
kommer att eleverna inte betraktas som fullt utvecklade diskussionsdeltagare
när de går in i undervisningen. Läraren får uppgiften att ”leda till självständig-
het” vilket så gott som de flesta av skrivningarna om diskuterande aktiviteter
implicerar.

En ny undervisningsmetod utvecklas i en ny kursplan för samhällskunskap
1988 med Lgy-70 som grund. Avsnittet ”Bearbetning av samhällsfrågor” behand-
lar lösningar på samhällsfrågor för olika linjer med samhällskunskap på schemat.

Genom bearbetningen lär sig eleverna att det kan finnas många olika uppfatt-
ningar och därmed alternativa lösningar på olika samhällsfrågor. (supplement
1988, s. 10)

Utgångspunkten för avsnittet är att det finns vissa identifierbara problem eller
frågor som gäller samhället, ”olika samhällsfrågor”, och att eleverna ska för-
söka finna olika lösningar på dem. Kursplanen anger fyra olika steg för bearbet-
ning: (1) eleverna tar reda på hur det förhåller sig (faktakunskap); (2) undersö-
ker varför det är så (analys); (3) klargör vad de själva och andra tycker (värde-
ringar); (4) att eleverna försöker reda ut vad de själva och andra gör, och kan
göra åt förhållandena (handling) (s 10). Den typ av problemlösning som den
reviderade kursplanen beskriver är en variant av diskuterande aktivitet, där en
lösning på ett problem ska kunna arbetas fram systematisk ordning. Kursplanen
talar om lösningar som är anknutna till olika värderingar. Lösningarna tydliggör
samtidigt olikheter och är tänkta att användas också för att synliggöra de olika
värderingarna.

1970 års läroplan i religionskunskap har följande mål för både två- och treår-
iga linjer:3

Elevens skall genom undervisningen i religionskunskap med bevarad tolerans
mot andras uppfattning uppöva sin förmåga till självständigt ställningstagande
i livsåskådningsfrågor (s. 169; s.177)

Liksom i Lgy 1965 kan man tolka formuleringen om tolerans som ett mål sig och
som gör elevens personliga utveckling av livsåskådning till något socialt, något
man gör tillsammans med andra.4 Begreppet ”livsåskådningsfrågor” pekar på
att frågorna är kända och möjliga att avgränsa som en viss typ av frågor, där
eleven förväntas utveckla sin förmåga till individuellt ställningstagande. Som
sammanfattning av 1970 års kurs och läroplan kan sägas att formuleringar som
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gäller diskuterande aktiviteter befästs i Lgy-70, men också utvidgats, i förhål-
lande till de två föregående kurs- och läroplanerna.

2.5 1994 års läro- och kursplaner

Läroplanen för de frivilliga skolformerna 1994 som till flera delar är identisk
med läroplanen för grundskolan (Lpo 1994)  innehåller också, liksom Lgy 1970,
flera allmänna mål som kan sättas samman med diskuterande aktiviteter. Det
första gäller olika uppfattningar generellt:

Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de fram-
förs. Den skall framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge
möjligheter till sådana. (Lpf 94, s. 24)

I jämförelse med den tidigare läroplanen betonas inte skolans neutralitet och
objektivitet tillsammans med de diskuterande aktiviteterna. Lpf 1994 har nu gi-
vit begreppet etik en starkare ställning vilket bland annat syns i slutet av följande
formulering, där skolan bör sträva mot att varje elev

ökar sin förmåga att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl
empirisk kunskap och kritisk analys som förnuftsmässiga och etiska övervägan-
den (Lpf 94, s. 29)

Liksom i Lgy-70 beskrivs självständighet som en förmåga som ska utvecklas i
undervisningen och vara grundad på olika färdigheter. I kursmålen för samhälls-
och religionskunskap framgår tydligare hur elevens egna prövningar förväntas
ske i relation till omdiskuterade och kända frågor. Kursplanen för samhällskun-
skap har tagit över den målsättning om engagemang i samhällslivet som fanns i
den allmänna delen hos Lgy 1970 som avser att eleven

utvecklar sin förmåga att formulera frågor, uttrycka ståndpunkter samt utveck-
lar den egna förmågan att aktivt delta i samhällslivet och påverka samhällsut-
vecklingen (Samhällskunskap. Kursinformation, s. 1)

Förmågan att formulera frågor och uttrycka ståndpunkter står i relation till för-
mågan att påverka samhällsutvecklingen vilket ger målsättningen karaktären av
att gälla frågor med en vidare räckvidd än den egna elevens. I samhällskunskaps-
ämnet framgår också att ett miljötänkande  har slagit igenom i kursplanen. Sko-
lan ska i sin undervisning sträva efter att eleven

utvecklar kunskaper för att kunna ta ställning och agera i lokala, regionala frå-
gor som är av betydelse för ett ekologiskt samhälle (Samhällskunskap. Kurs-
information, s. 1)

Diskuterande aktiviteter förutsätter att ett ekologiskt samhälle värderas som ef-
tersträvansvärt. Målet har i det avseendet likheter med 1960 års mål att bevara
och utveckla demokratin, d.v.s. diskuterande aktiviteter ska stärka en specifik
hållning i förhållande till vissa önskvärda värderingar vars innebörd uppfattas



27

som tolkningsbara. Diskuterande aktiviteter tas också upp i kursplanernas betygs-
kriterier. För att eleven ska bli godkänd fordras att eleven

drar egna slutsatser och uppvisar ett begynnande eget ställningstagande (Lpf 94,
s. 64)

Målet att visa ”ett begynnande eget ställningstagande” är alltså något som eleven
bör utveckla och klara till en viss grad för att kunna lämna kursen med godkänt
betyg. I kursplanen för religionskunskap anges att eleven ska kunna motivera en
egen ståndpunkt inom etik, tros- och livsåskådning. Nytt för denna kursplan är
det samlande begreppet ”existentiella frågor”. Eleven ska efter genomgången kurs

kunna reflektera över och argumentera kring existentiella frågor inom tro, etik
och livsåskådning och med respekt för andra människors uppfattning kunna
motivera en egen ståndpunkt (Betygsboken 2; Religionskunskap A, s. 48)

Delmålet formuleras i anslutning till huvudmålet där det anges att eleven ska få
”ökade kunskaper om och förståelse för olika religioner och livsåskådningar.”
Följande delmål är också att eleven ska ”ta ansvar” för en personlig hållning.
Efter genomgången kurs i religionskunskap ska eleven

kunna arbeta allt mer medvetet med sina egna livs- och moralfrågor och ta an-
svar för att utforma en personlig hållning i dessa frågor samt förstå konsekven-
serna av denna för andra människor, samhälls och yrkesliv. (Betygsboken 2;
Religionskunskap A, s. 48)

Eleven förväntas ta ansvar till att utveckla ett personligt förhållningssätt i livs-
och moralfrågor och förstå betydelsen av vilka konsekvenser det har för sam-
hälls- och yrkeslivet. Också i Lpf-94 som till många delar är identisk med Lpo-
94 finns en spänning mellan målsättningar där eleven förväntas ta del av disku-
terande aktiviteter och fostrande mål (Liljestrand 1999). Till exempel skriver
Lpf-94 på följande sätt om förankring av grundläggande värden:

I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och väster-
ländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generosi-
tet, tolerans och ansvarstagande. (Lpf 94, s. 23)

I Lpf -94 befästs sammanfattningsvis målsättningen att eleverna förväntas delta
i diskuterande aktiviteter med anknytning till ett omdiskuterat innehåll samti-
digt som dessa målsättningar existerar parallellt med andra som gäller fostran
till bestämda värden. Många formuleringar i styrdokumenten berör naturligtvis
också kunskapsförmedling5 och det är inte klart angivet när läraren under disku-
terande aktiviteter ska avstå eller fungera som auktoritet i olika frågor som ak-
tualiseras när kontroversiella ämnen tas upp.
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2.6 Slutsatser och konsekvenser
Gemensamt för kurs- och läroplaner från gymnasiets början är att det funnits
målsättningar som har gällt att eleverna förväntats göra överväganden i sam-
hälls- och livsåskådningsfrågor och överhuvudtaget utveckla ett prövande och
kritiskt tänkande. Sådana målsättningar får en mer framskjuten plats i de två
senare kurs- och läroplanerna, i synnerhet i Lgy-70. Att sådana mål har vuxit
fram kan förstås i en samhällskontext där demokrati och kritiskt tänkande har
en central plats och där demokratiska värderingar blir ett centralt tema för ut-
bildningen (Durkheim 1922/1956). Ett tema som framgår tydligast i kursplanerna
för religions- och samhällskunskap är att den enskilda eleven förväntas göra
personliga eller självständiga ställningstaganden i relation till ett innehåll som
gäller omdiskuterade eller kontroversiella frågor (Hess 2002; Stradling 1984).
Lärarens roll för elevens utveckling framkommer också genom att dokumenten
beskriver vissa mål som läraren eller skolan är ansvarig för att eleverna ska nå.

Resultatet av läsningen av framför allt kursplanerna kan förstås så att disku-
terande aktiviteter syftar till att erbjuda situationer där eleven utvecklar egna
kommentarer och synpunkter i kontroversiella frågor, med läraren som den pe-
dagogiskt ansvarige parten. Den empiriska undersökningen i kapitel 6 och 7
kommer att beskriva hur läraren erbjuder eleverna möjligheter att utveckla kom-
mentarer och synpunkter i kontroversiella frågor och hur eleverna besvarar lära-
rens initiativ. Läraren är dock inte den enda som fyller en pedagogisk funktion,
vilket också framskymtar i flera av formuleringarna, som också gäller elevers
möten. Därför kommer jag även att undersöka hur eleverna gör när de ger syn-
punkter och kommentarer i förhållande till varandra under helklassdiskussio-
nerna. I följande kapitel är det nu dags för att knyta an till pedagogisk forskning
om diskuterande aktiviteter innan den empiriska undersökningen tar vid.
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Noter

1Ämnet samhällskunskap infördes i gymnasiets läroplan först 1965 utifrån idéer som lanserades i
1946 års skolkommission och gällde nödvändigheten av medborgerlig bildning och ”samhälls-
kontakt” för de teoretiska linjerna (Englund 1986b, s. 530).

2Ett ytterligare avsnitt om lärarens roll under klassrummets diskussioner understryker också vikten
av att uppmärksamma äktheten i elevernas engagemang och respekten för dem som engagerar sig
på ett mer personligt sätt: ”De som utan personligt engagemang diskuterar endast för diskussionens
skull, bör dämpas och tvingas till eftertanke. Man bör om möjligt försöka få dem att förstå för dem
själva främmande synpunkter. Om andra elever engagerar sig på ett personligt sätt bör läraren bör
läraren iaktta varsamhet när han formulerar sin egen åsikt.” (s. 205)

3Eftersom ingen kompletterande kursplan skrivits för religionskunskap, utöver metodanvisningar
för lärare ligger endast kursplanerna från 1970 till grund för detta avsnitt.

4En skillnad mot Lgy 1965 är att undervisningen skulle ”stimulera eleverna till eftertanke och själv-
ständigt ställningstagande”. I Lgy 1970 är det istället en mer generell ”förmåga” som ska uppövas
hos individen snarare än att eleven skall stimuleras fram till ett ställningstagande.

5Under rubriken ”Skolans huvuduppgifter” skriver Lpf -94: ”Huvuduppgiften för de frivilliga skol-
formerna är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och
utveckla kunskaper.” (s. 25).
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Kapitel 3:

Forskning om diskussioner
i skolan

I detta kapitel kommer jag att relatera min undersökning till tidigare forskning
om diskussioner i skolans undervisning. Jag börjar med en presentation av peda-
gogiskt filosofiska perspektiv och fortsätter sedan med forskning om lärares syn-
sätt. Därefter följer en presentation av klassrumsforskning om diskussioner.
Genomgången av forskning utmynnar i tre frågor som gäller avhandlingens teo-
retiska utgångspunkter vilket presenteras sist i kapitlet.

3.1 Pedagogisk filosofisk litteratur
Pedagogisk filosofi lyfter fram undervisningens mål och värden och undersöker
dessa teoretiskt. Jag belyser två pedagogiskt filosofiska ansatser om diskussioner
genom två författare: David Bridges och Nicolas Burbules.1 Gemensamt för dem
båda är uppfattningen att elever i undervisningen bör få utveckla ett mer resone-
rande och undersökande förhållningssätt genom att ta del i språkligt samspel
med andra.

Bridges (1988) anger tre kriterier för att urskilja begreppet diskussion vilket
sker med utgångspunkt från deltagarnas attityder till samtalet: (1) deltagarna
ska lyfta fram mer än ett synsätt rörande ett speciellt ämne/problem; (2) de ska
vara beredda att möta olika synpunkter som fortlöpande dryftas under diskus-
sionen; (3) de ska ha för avsikt att öka sin kunskap och förståelse om det ämne
som diskuteras. Han ägnar två kapitel i sin bok Education, Democracy &
Discussion åt vad han benämner som ”Learning possibilities in discussion” som
kan sammanfattas i följande möjlighets-punkter:

(1) Möjligheten att utveckla sitt talande och med detta formulera och bli mer
medveten om, framför allt sina egna, tankar.

(2) Möjligheten att lära sig olika former för samtal; här ingår (2a) intellektuella
regler som berör olika former av argumentation; (2b) procedurala regler och
konventioner om hur man genomför ett samtal i grupp som turtagning och hål-
ler sig till samtalets agenda (2c) sociala kulturbundna konventioner.
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(3) Möjligheten att introduceras till de moraliska normer som en gruppdiskus-
sion förutsätter.

(4) Möjligheten att lära sig mer om människorna som deltar i gruppen.

(5) Möjligheten att lära sig om ämnet som diskuteras; (5a) att relevant informa-
tion om ämnet kommer fram (5b) att belysa och utveckla olika perspektiv på
ämnet; (5c) förslag på tolkningar (conjectures); (5d) kritiska revideringar
(refutations); (5e) ett ömsesidigt rättfärdigande av synpunkter.

Bridges (1988, s. 63–64) behandlar frågan om auktoritet genom att skilja ut
kunskapsområden där bland annat läraren kan utöva auktoritet. Han föreslår
att det kan gälla frågor där alla är överens om svaret, visavi andra kunskapsom-
råden där det råder oenighet om ett givet svar. I slutet av boken tar han upp
några möjliga kritiska invändningar som han dock inte menar hotar den rimliga
apriorikaraktären i att eftersträva diskussioner som mål i undervisningen. Även
om det inte är oproblematiskt att utveckla den konkreta undervisningen i form
av diskussioner bör man ändå ändå ha för avsikt att sträva efter de pedagogiska
målen. Om Bridges försöker urskilja och specificera diskussioner vill Burbules
istället skapa en generell typologi över många olika sätt där elever för samtal
med varandra och med läraren.

Burbules (1993) använder det vidare begreppet ”dialog” (dialogue) istället för
Bridges ”diskussion” och vill därmed utveckla en teoretisk modell som förmår
inbegripa en mångfald av situationer som kännetecknas av att elever är delaktiga
i olika former av samtal. Burbules menar att i princip all undervisning kan bedri-
vas genom dialoger samtidigt som det måste uppmärksammas vilken typ av dia-
log som är mest lämplig för en viss situation. Med hänvisning till tänkare som
Dewey och Freire utgår han från  att ett demokratiskt samhälle fordrar en pågå-
ende dialog mellan samhällets medlemmar. Utbildningens roll blir för Burbules
att utbilda elever för samhället med demokratin som central livsform. Därför
bör undervisning präglas av ett ömsesidigt utbyte av idéer som gör de studerande
mer kapabla för att delta i en sådan livsform.

Enligt Burbules (1993, s. 110–112) kan man ange fyra grundtyper av dialog
genom att kombinera två begreppspar. Dessa gäller: (a) deltagarnas orientering
till varandra och (b) deras förhållningssätt till kunskap. För det första kan delta-
garna visa en inklusiv orientering som innebär att försöka förstå och sätta sig in
i den andres perspektiv. De kan också sträva efter en kritisk orientering som
innebär att vara skeptisk och ifrågasättande. Förhållningssättet till kunskap kan
vara konvergent – där man orienterar sig mot en entydig lösning och begränsar
alternativen, eller divergent som innebär att man strävar efter att synliggöra oli-
ka perspektiv. De teoretiska begreppsparen kan kombineras och ger då en typo-
logi för dialoger.
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(1)  Inklusiv-divergent: dialog som konversation

(2)  Inklusiv-konvergent: dialog som undersökning

(3) Kritisk-divergent: dialog som debatt

(4) Kritisk-konvergent: dialog som [sokratisk; min anm] instruktion

Dessa fyra  grundtyper kan enligt Burbules vara en tillgång för läraren när det
gäller att avgöra när en viss typ av dialog är önskvärd eller inte. Många problem
i dialoger beror på okunskap om implikationer av hur olika typer av dialoger
väljs och vilka konsekvenser det får.

Liksom Bridges anser Burbules att teoretiskt definierade mål inte kan tillämpas i
undervisningen på ett enkelt sätt. De teoretiska referenspunkterna för dialog ska-
par inte automatiskt förutsättningar, men de kan enligt Burbules ge en referens-
punkt som är nödvändig om man vill förändra undervisning i en mer dialogisk
riktning:

We might regard the dialogical model as a measuring stick against which  to
compare and judge our  actual practises; to what extent are we sucessful or not
in approaching its values of mutual respect, interest, and concern? (s. 163; kur-
siv i original)

Även om Burbules har en pedagogisk filosofisk utgångspunkt betonar han, med
hänvisning till R Bernstein och Habermas, att man också behöver förstå och
analysera hindren för dialoger i undervisning, och gör neddykningar i klassrums-
forskning. Hindren för dialog ligger framför allt i kulturella förväntningar och
vanor kring vad undervisning är.2

Dialog utesluter inte att någon temporärt får rollen att kunna mer än de andra
men detta ska enligt Burbules vara öppet för ifrågasättande och ske under flexi-
bla former (Burbules 1993, s. 33–35). Auktoritet ska alltså inte uppfattas hierar-
kiskt och på förhand bestämt utan som skiftande och vara föremål för prövning.
Burbules utgångspunkt implicerar därmed att läraren inte bör tilldelas rollen
som auktoritet i egenskap av att han eller hon är lärare. Han medger att en sådan
hållning kan vara svår att förverkliga eftersom institutionella och historiska de-
finitioner av auktoritet motverkar en sådan uppfattning.

Både Bridges och Burbules skriver om diskussioner och dialoger mer eller min-
dre oberoende av ämne. Deras intresse berör inte specifikt om kontroversiella
frågor utan om undervisning generellt, som i vissa av styrdokumentens allmänna
delar. Jag återkommer till relationen mellan diskussioner som aktivitet och dis-
kussionsämnet i ett följande kapitelavsnitt. Bridges och Burbules teoretiska an-
satser är avsedda att fungera som riktningsgivare men behöver samtidigt relate-
ras till hur lärare och elever agerar i, och resonerar om, den levda praktiken,
vilket presenteras i kommande avsnitt 3.2–3.4 som handlar om lärarens resone-
mang och om klassrumsforskning.
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3.2 Lärares  uppfattningar om diskussioner
Bruce E Larson (1997), vars intresse rör undervisning i samhällskunskap, menar
att forskningen behöver uppmärksamma hur lärare faktiskt uppfattar diskussio-
ner och att det inte räcker med att förstå hur de bör uppfattas. Vad lärare gör i
klassrummet är influerat och även determinerat av deras underliggande prak-
tiska tänkande, enligt Larson, vilket placerar Larsons ansats i en så kallad teacher
thinking tradition. Larsons målgrupp är samhällskunskapslärare som undervisar
i ett ämne där lärare ofta använder diskussioner.

Genom projektiva test och intervjuer av öppen karaktär med sex olika lärare
genererar Larson sex kvalitativt skilda konceptioner av hur diskussioner kan
uppfattas: (1) diskussion som recitation där läraren direkt följer upp varje elevs
yttrande; (2) diskussion som lärarstyrd konversation där läraren låter elever sam-
tala men försöker kontrollera att de håller sig till ämnet och att olika aspekter av
ämnet blir belysta; (3) diskussion som öppen konversation (eng. open ended con-
versation) där läraren deltar på samma nivå som eleverna, d.v.s. agerar som en
diskussionsdeltagare; (4) diskussion genom utmanande frågor där läraren ifrå-
gasätter eleverna, ibland i form av ’djävulens advokat’; (5) diskussioner där lära-
ren kontinuerligt visar på ämnets relevans för livet utanför undervisningen och
slutligen (6) diskussion för att öva sig i verbal interaktion där formen förmågan
att samtala och argumentera betonas mer än själva ämnet. Lärarna pekade på
fem olika aspekter som påverkar valet av hur man ska diskutera: (1) elevernas
mångfald – vilka elever finns i klassen?; (2) lektionens syfte – huruvida det är
speciella punkter som ska tas upp under en begränsad tid?; (3) elevernas mognad
för att diskutera; (4) det klimat som finns i klassen; (5) elevernas intresse för att
diskutera, både ämnet och för diskussion som form.

Larson drar slutsatsen att det förekommer en mångfald av diskussioner som
behöver anpassas efter det praktiska sammanhanget. När tidigare forskning häv-
dat att det gått inflation bland lärare i hur de använder begreppet diskussion,
måste de enligt Larson, ta med i beräkningen att själva begreppet är komplext
eftersom det är relaterat till olika situationer i undervisningen.

Den undersökning som Larson presenterar pekar på att lärare i sina praktiska
resonemang, det må så vara utanför klassrummet, beskriver en mer komplex
bild av begreppet diskussioner än i framställningar av Bridges typ. Diskussioner
kan hos både Larson och Burbules beskrivas som ett heterogent fenomen där
lärarens inflytande som pedagogisk ledare i vissa fall kan vara betydande, som
till exempel i den av Burbules angivna sokratiska dialogen.

Larsons slutsats att de sammanhang där diskussioner tar form är sammansat-
ta och mångfacetterade kan knytas till Billig et al. (1988) som menar att under-
visningsideal i sig är komplexa företeelser. De refererar intervju- och klassrums-
studier där lärare pendlar mellan att vara orienterade mot ett elevorienterat
respektive ett mer lärarorienterat arbetssätt. Med Billig et al. (1988) kan man
hävda att modern undervisning ofta inbegriper ett inneboende dilemma mellan
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lärarens pedagogiska ansvar och elevernas självständiga förhållningssätt till skol-
uppgiften. Lärarens roll i diskussioner har inte lyfts fram i Bridges och Burbules
ansatser; de lägger snarare tonvikten vid elevernas aktivitet och lyfter fram möjlig-
heterna att ”släppa” förmedlingspedagogiska former. I avsnitt 3.3 och 3.4 över-
går jag till forskning om diskussioner i klassrummet där frågan om elevaktiva
former och lärarens ledande roll återkommer.

3.3 Forskning om klassrumsinteraktion och klassrumsdiskussioner
Avsnittet om klassrumsforskning sätter in forskning om diskussioner i ett vidare
sammanhang för att sedan fokusera etnografiska studier av planerade diskussio-
ner i klassrum.

3.3.1 Utvecklingslinjer i klassrumsforskningen
Klassrummet har ofta beskrivits som en plats där läraren har kontroll över
interaktionen. En typisk studie är Mehans (1979), idag klassiska, beskrivning av
den så kallade I-R-E sekvensen där läraren initierar (I) en fråga med ett, för
läraren känt svar, eleven svarar (responderar, R) och att läraren i en tredje tur
värderar (evaluerar, E) elevens svar. Forskning om helklassundervisning har lyft
fram mönster där lärarens kontroll över interaktionen har en framträdande plats
(t.ex. McHoul 1978; Sinclair & Coultard 1975). Studier av denna typ får ibland
funktionen att beskriva typiska mönster för ”hur man talar” i skolan i jämfö-
relse med andra sociala sammanhang.

Fairclough (1992) kritiserar dock generaliserande beskrivningar av institutio-
ner utifrån ett förändringsperspektiv. Han menar att diskursiva mönster som
empirisk forskning kartlägger inte kan betraktas som typiska eller statiska efter-
som institutioner förändras och nyskapas. Analyser som bland annat försöker
karakterisera klassrum på ett typiskt eller tidlöst sätt kan också bidra till att
konservera undervisning eftersom de tenderar att framställa en viss praktik som
nödvändig enligt Fairclough.3

Senare klassrumsforskning, framför allt från slutet av åttiotalet, har uppmärk-
sammat andra former än plenarundervisning i helklass som till exempel elevers
inbördes interaktion i skolbänkar (t.ex. Bloome & Thedorou 1988; Floriani 1993;
Tholander 2002). Elevernas interaktion med varandra kännetecknas av andra
mönster, till exempel när de under grupparbeten förhandlar sin inbördes arbets-
fördelning (Floriani 1993). I helklassundervisning har relationen mellan den of-
ficiella helklassundervisningen och elevernas privata, av läraren icke påbjudna
interaktion, undersökts av Granström & Einarsson (1995) och Sahlström (1999).
Man kan säga att senare forskning, både av helklassundervisning och av bänkar-
bete, i större grad lyfter fram eleverna som medaktörer snarare än som ”respon-
denter” till lärarens initiativ (Garpelin et al. 1995; Lindblad & Sahlström 1998).
I förhållande till senare klassrumsforskning är det viktigt att uppmärksamma att
undervisningsformer inte är statiska eller ”typiska” utan också förändras; elev-
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ernas aktiva roll är viktig att uppmärksamma för att förstå hur undervisning
konstrueras i klassrummets kollektiva sammanhang.

Planerade och lärarledda diskussioner kan förstås utifrån det sätt läraren le-
der interaktionen  med avseende på jämställdhet och dominans i förhållande till
eleverna, vilket nästa avsnitt behandlar.

3.3.2  Om dominans och jämställdhet i lärar-elevinteraktionen

Forskarna Cazden (1988) och Edwards & Westgate (1994) har jämfört former
av interaktion, där läraren dominerar, i kontrast till mer elevcentrerade former,
vilka båda (oftast Cazden) benämner ”real discussions” (se även Nystrand &
Gamoran 1991). Begreppet diskussion används då för att beskriva interaktions-
mönster som kontrasterar mot etablerade lärarfokuserade beskrivningar och
undervisningsstilar.

I en känd översikt av klassrumsinteraktion slår Cazden (1986) fast att hel-
klassundervisning präglas av lärarens kontroll eller agenda:

Any classroom contains two interpenetrating worlds: the official world of the
teacher’s agenda, and the official world of the peer culture. (Cazden 1986, s. 451)

Lyckligtvis, skriver Cazden (1988) senare, finns några rapporterade exempel som
visar att så inte alltid behöver vara fallet. Hon tar med hänvisning till sådana
exempel upp tre huvudaspekter i interaktionen, där interaktionen mellan lärare
och elever kan skilja sig åt mellan att vara präglad av lärarens dominans eller
inbegripa diskussioner: (a) kommunikativa rättigheter som gäller lärarens res-
pektive elevernas kontroll över ordet; (b) lärarens roll som involverar hur han
eller hon leder och ställer frågor, samt (c) talarstil som syftar på att språket kan
vara konstaterande respektive sonderande (exploratory efter Barnes 1976). Un-
der vad Cazden kallar ”verkliga diskussioner” får eleverna möjlighet att ta ini-
tiativ i klassen samt utveckla ett mer undersökande sätt att tala.

Edwards & Westgate (1994) beskriver i ett avsnitt som kallas ”Status, kun-
skap och ojämlika kommunikativa rättigheter” ett kontinuum mellan formella
respektive informella former av interaktion. De använder begreppet för-tilldela-
de (pre-allocated)  rättigheter för att karakterisera hur läraren får rätten att ta
ordet, inleda, och avsluta aktiviteter. Genom sådan interaktion dominerar lära-
ren undervisningen. Under ’real discussions’ både leder och bidrar läraren till
diskussionen utan att för den skull dominera den. Elevernas mer sonderande
förhållningssätt kan alltså utifrån Cazden och Edwards & Westgate ställas i kon-
trast till lärarens traditionellt kontrollerande sätt att leda (se t.ex. Mehan 1979;
Sinclair & Coultard 1975).

Wells & Nassaji (1999) har lyft fram en alternativ tolkning av hur läraren
leder i helklassituationen utan att dominera interaktionen. De har i ett aktions-
forskningsprojekt undersökt så kallade I-R-U sekvenser med syfte att visa hur
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elever kan få en undersökande roll utan att läraren för den skull upphör att
fungera som den ledande parten. Begreppet I-R-U (eng. IRF) innebär en vidgning
av det traditionella I-R-E begreppet, där E d.v.s. evaluering vidgats till att betyda
uppföljning (U) i en mer allmän mening. Triptyken I-R-U står alltså för en öpp-
nare beskrivning av vad läraren gör i sitt sista led. Wells & Nassaji drar slutsat-
sen att även när interaktionen utformas efter elevernas undersökande tal domi-
neras den i helklassundervisning av I-R-U-mönster. De använder utifrån Berry
(1981) begreppet ”primary knower” där eleven får rollen att känna till något
som läraren inte gör. Inom ramen för I-R-U sekvenser kan läraren agera som
”secondary knower” och samtidigt leda interaktionen. Man kan här jämföra
med Larsons (1997) intervjuundersökning som visar att lärarna ibland beskriver
diskussioner på ett sätt som motsvarar I-R-U sekvenser.

Wells & Nassaji aktualiserar, till skillnad från Cazden och Edwards & West-
gate, att mönster som I-R-E eller I-R-U inte nödvändigtvis måste innebära en
institutionaliserad eller påtvingad form av interaktion som skiljer sig från varda-
gens sammanhang. Begreppen I-R-E, och i synnerhet I-R-U, kan även jämföras
med en allmänt förekommande form för hur intersubjektivitet etableras i dialo-
ger. Den part A som initierar en respons från motparten B måste till slut bekräfta
för den responderande B att den har förstått vad A först menade (se t.ex. Heritage
1984). Ett fiktivt exempel: A – Vill du gå på bio; B – ja gärna; A – vad bra. Det
skulle verka konstigt om A inte bekräftade B:s respons i det sista tredje och upp-
följande ledet.

Den initierande parten måste alltså följa upp responsen på något sätt. Att det
under helklassituationer är läraren som står för just initieringarna och inte elever-
na blir begripligt genom att läraren agerar som den ena halvan av klassen och
eleverna den andra halvan. Eleverna får i helklassundervisning rollen som ge-
mensamt kollektiv (Lerner 1993; Sahlström 1999) vilket gör det naturligt att
läraren agerar som ledande och initiativtagande part. Det senare blir svårare för
elever som ju är en grupp med flera olika individer. Även om klassrumsforskning
visar att I-R-E inte är det typiska mönstret behöver inte interaktion i form av I-
R-E/I-R-U bara betraktas som en gammal kvarleva från gammal förmedlingspe-
dagogik; den förefaller också vara besläktad med hur människor, åtminstone i
västerländsk kultur också kommunicerar utanför klassrummets väggar.

Hur läraren ställer frågor till elever är en aspekt av helklassundervisning som
också uppmärksammats av tidigare forskning. Lärarens sätt att formulera frågor
är viktig att uppmärksamma för hur lärarens roll utvecklas gentemot eleverna.
Ibland används begreppet ”öppna frågor” när den språkliga formen hos frågan
inte styr eleven mot bestämda svar (Cazden 1988; samt i Edwards & Westgate
1994). Utifrån hur Wells & Nassaji beskriver I-R-U triptyken kan lärarens frå-
gor formuleras så att läraren själv inte känner till svaret på frågan och sedan kan
följa upp svaret (eng. follow up) utan att värdera det som rätt eller fel. Nystrand
& Gamoran (1991) betonar värdet av att läraren intresserar sig för hur elever
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resonerar och inte bara för om eleverna förstår hur läraren själv tänker. Det blir
möjligt genom att läraren använder vad de kallar ”autentiska” frågor där svaret
inte redan ligger hos läraren. Edwards & Furlong (1978, s. 41) påpekar dock att
vad som benämns som öppna frågor i hög grad handlar om i vilken kontext
frågan ställs och framför allt följs upp och inte i första hand om dess språkliga
form.

I planerade diskussioner där läraren leder interaktionen blir lärarens frågande
viktigt att undersöka både med avseende på sin språkliga form och den kontext
där de ingår. Begreppet öppna frågor kommer dock inte att användas eftersom
termen ger intryck av att vissa frågor saknar ett speciellt fokus eller inte förutsät-
ter något. Istället kommer jag att utgå från att lärarens fråga förutsätter att elev-
en känner till något som läraren inte vet. Med inspiration från Labov & Fanshels
begrepp B-events (Labov & Fanshel 1977, s. 100) kommer jag att använda det
samlande begreppet B-frågor för att beteckna frågeinitiativ där den frågande
parten A (d.v.s. läraren) inte har förstahandsinformation om vad den svarande
parten B antas känna till.

Dominans och jämställdhet i lärar-elevrelationen kan förstås både i förhållan-
de till om lärarens frågor ger utrymme för eleverna att utveckla olika resone-
mang och i vilken utsträckning eleverna får möjlighet att interagera med varan-
dra, sinsemellan. Undervisning som kännetecknas av diskussion kan därmed,
utifrån forskningsgenomgången beskrivas genom att elevernas synpunkter och
kommentarer fungerar som återkommande och karakteristiska drag för interak-
tionen.

3.4 Forskning om diskussioner i klassrummet4

Det har gjorts ett flertal undersökningar, där forskare själva försökt åstadkomma
diskussionsmönster i klassrummet (t.ex. Pontecorvo & Girardet 1993; Wells &
Nassaji 1999). Eftersom min avhandling har en etnografisk inriktning kommer
jag här att referera till etnografiskt inspirerade forskningsansatser med syfte att
undersöka skolans vardagsliv.

Med hjälp av en så kallad sociolingvistisk analys av diskussioner avser Farrar
(1988) att skapa en typologi över olika sätt att interagera under lektioner där
man har diskussion om kontroversiella ämnen på schemat. Hon menar sig på
basis av reanalyser från pedagogen J. T. Dillons material kunna finna tre huvud-
typer som utgår från ett kontinuum, där läraren dominerar interaktionen i högre
eller lägre grad: (a) diskussioner som kurstäckande (Course covering) där lära-
rens kontroll är omfattande både över ämnen och över den sorts förklaringar
som eleverna förväntas ge; (b) diskussioner som integrerande (integrating) där
elevernas inflytande över ämne och olika typer av argument är större och där
läraren gör bruk av olika infallsvinklar som eleverna introducerar; (c) diskussion
som uttryck (expressing) där eleverna har ett ännu större inflytande över tidigare
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nämnda aspekter, och där deras direkta debatt med varandra karakteriseras av
att vara emotionellt präglad. I den senare kategorin förekommer två undertyper
som är tillåtande diskussion (permissive discussion) och en ännu mer elevorien-
terad sammankomst (Bull session). Farrars tolkning av elevernas emotionella
stil, med en framförallt expressiv funktion, tenderar att framställa elevers inbör-
des debatt som kontrast till mer rationella och argumenterande typer av diskus-
sioner, vilket kan problematiseras (se kapitel 8 och 9).

Alvermann, O’Brien & Dillon (1990) har studerat 24  lektioner med diskus-
sioner om skilda ämnen med betoning på lärar-elevinteraktionen. Deras resultat
visar att undervisning som av läraren rubriceras som ”diskussion” i praktiken
kan karakteriseras på mycket olika sätt. De urskiljer två huvudtyper som de
benämner ”recitation” respektive ”öppet forum”. Beroende på lärarnas syfte med
diskussionen agerade de olika gentemot eleverna. När syftet med diskussionen
var att beskriva ett kunskapsområde dominerade läraren betydligt mer. När syf-
tet var att förbättra elevernas förmåga till bedömning använde läraren (och elever-
na) så kallat öppet-forum-samtal (open forum). I likhet med Larssons intervju-
undersökning med lärare beskriver Alvermann et al. att diskussioner kan vara
mer eller mindre präglade av lärarens inflytande. I intervjuerna med lärarna fram-
kommer också att de kunde beskriva sina lektioner såsom öppna diskussioner
samtidigt som Alvermann et al. ofta fann motsatsen i klassrummet. Under inter-
vjuerna aktualiserade också lärarna risken att diskussioner kan leda bort från
ämnet eller att det kan bli oordning i klassen.

Lärarens roll i diskussioner har också belysts av Kristina Love (Love 1999;
2000; 2001). Love har undersökt skolklasser i Australien som följer en etablerad
undervisningsmodell, där eleverna ska erbjudas möjlighet att utveckla sin läsför-
måga genom att sätta sig in i skrivna texters argument om kontroversiella sam-
hällsfrågor. Eftersom eleverna, som är 15–16 år gamla och går sista året i den
obligatoriska skolan, menar Love att det finns en förväntan på lärarna att elever-
na ska tillägna sig en kunskapsform som anses viktig för en australiensisk med-
borgare. Utifrån Hallidays funktionella grammatik och Bernsteins lingvistiskt
orienterade utbildningssociologi finner Love stöd för att skolklasser där barnens
hemmiljö präglas av abstrakta former av språkanvändning visavi miljöer med en
konkret språkanvändning, behandlas olika av läraren (Love 2000).

I sin avhandling The whole class text response discussion genre in secondary
English: a case study  fokuserar Love på en lärares undervisning. Eftersom lära-
ren, som hon kallar David, både uppmuntrar eleverna att själva ta ställning och
samtidigt värderar vissa svar som ideologiskt bättre än andra, blir kommunika-
tionen i vad som rubricerats som diskussion mycket lärarstyrd. Hon urskiljer
flera faser däribland moraliskt evaluerande diskussionsfaser i slutet av diskussio-
nen där läraren försöker lyfta fram moraliska poänger, och till exempel tar av-
stånd ifrån rasism och dödstraff. Love utgår från Bernsteins teori om kulturell
och ideologisk reproduktion i skolan, där samhällets dominerande idéer över-
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förs i undervisningen (Love 1999). Den reproduktionsteoretiska utgångspunkt
som Love utgår ifrån riskerar dock förbise förhandlingsprocesser mellan lärare
och elever där elevernas aktiva roll negligeras. Hennes teoretiska ansats ter sig
möjligen mer relevant i de mer formaliserade och fasindelade helklassdiskussio-
ner som hon undersöker som kännetecknas av att läraren får en central och eva-
luerande roll.

Klassrumsetnografiska studier av diskussioner har också fokuserat hur elever
utvecklar sin sociala och politiska identitet i samspel med andra elever. Studierna
rör i samtliga fall kontroversiella, politiska ämnen. Trzyna & Miller (1997) vill i
en fallstudie visa hur en flicka, Kris, utvecklar sin förmåga att förstå olika, ofta
konflikterande, sociala perspektiv och får möjlighet att formulera sin egen kritis-
ka röst i förhållande till dessa. Fine (1993) vill med sin etnografiska undersök-
ning av ett undervisningsprojekt med diskussioner om kontroversiella frågor (con-
troversial issues) visa hur elever kan utveckla sin förmåga att ”learn to deal con-
structively with political and social differences” (1993, s. 412).5 Att diskutera
kontroversiella frågor har med barns sökande efter identitet att göra menar Fine,
vilket hon stöder på iakttagelser av elevernas personliga engagemang för frågor-
na i klassrummets diskussioner.

En socialpsykologiskt inspirerad artikel som också fokuserar elevers sociala
identiteter från ett lite annat håll är Garpelin et al. (1995). De gör en fallstudie av
hur en högstadieklass under en lektion diskuterar texter av den nationalistiska
rockgruppen Ultima Thule. Genom att identifiera sig med olika läger, som hip-
hoppare eller vikingar, markerar och förhandlar elevgrupperingar sin sociala iden-
titet inför de andra i klassen. Lärarens roll under slutet av diskussionen blev att
presentera en kritisk tolkning av rocktexternas nationalism som utgick från att
Sverige enligt tradition tagit emot flyktingar. Hans avslutning av diskussionen
har likheter med hur Loves beskrivit en moraliskt evaluerande fas. Författarna
visar hur lärarens avslutning drog uppmärksamheten bort från elevernas inbör-
des relationer under slutet av lektionen. Före lärarens evaluerande slutfas använ-
de eleverna istället diskussionen till att lyfta fram teman ur sin egen vardag och
som hade anknytning till deras kulturella identiteter. Läraren agerade utifrån en
fostrande roll genom att lyfta fram brett förankrade värderingar i det svenska
samhället (se Liljestrand 1997).

I tidigare forskning om diskussioner i klassrum som i huvudsak gällt kontro-
versiella ämnen, har Alvermann et al., Farrar, Love och Garpelin et al. aktualise-
rat lärarens betydelse för interaktionen. Även om diskussioner som undervis-
ningsform har en, mer eller mindre uttalad, ambition att lyfta fram elevernas
kommentarer och synpunkter präglas de ändå av läraren som pedagogisk ledare,
vilket kan jämföras med andra studier av helklassundervisning (t.ex. Mehan
1979; Sahlström 1999).

Studierna av Fine, Farrar, Tryzna, Miller och Garpelin et al. pekar på att dis-
kussioner om politiskt ”känsliga” ämnen kan engagera unga människor på ett
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personligt sätt som inte endast kan förstås utifrån lärarens initiativ. Farrar (1988)
beskriver ett flertal typer av diskussioner. I avhandlingen avser jag att dessutom
bidra med en analys av diskussioners olika interaktionsformat, d.v.s. sekventiellt
uppbyggda mönster för deltagande och hur mening skapas och förhandlas inom
dessa former (se nästa avsnitt). Jag undersöker lärarens och elevernas publika
interaktion på motsvarande sätt.

Jag övergår nu till avsnitt 3.5, där jag mot bakgrund av föregående avsnitt
3.1–3.4 aktualiserar ett antal frågor som ligger till grund för avhandlingens ana-
lytiska och teoretiska ansats.

3.5 Teoretiska utgångspunkter för att studera diskussioner i klassrummet
Burbules, Bridges och Larson behandling av diskussionsbegreppet aktualiserar
frågan om hur diskussioner i klassrummet ska avgränsas och definieras, vilket
jag ska försöka besvara i avsnitt 3.5.1. Burbules och Bridges aktualiserar också
när och hur olika innehållsliga teman kan göras till föremål för diskussion eller
inte. Frågan om deltagandets relation till diskussionens innehåll behandlar jag i
följande avsnitt 3.5.2.  Mot bakgrund av tidigare klassrumsforskning kommer
jag slutligen att presentera avhandlingens interaktionsperspektiv på klassrums-
kommunikation.

3.5.1  Diskussion som planerad aktivitet och som lokalt interaktionsformat
Hur ska man i ett empiriskt material karakterisera det ena eller det andra som
diskussion eller som en diskuterande aktivitet? En poäng med de föreskrivande
modeller, som tar sin utgångspunkt i ideal och som Bridges och Burbules lyfter
fram, är att de på ett distinkt sätt tydliggör skillnader mellan diskussioner och
andra former av socialt samspel. En nackdel å andra sidan är att de filosofiska
modellerna inte kan säga hur deltagare uppfattar vad det innebär att föra diskus-
sioner i praktiska och vardagliga sammanhang. Begreppet ”diskussion” blir då
lätt forskarens skrivbordskonstruktion och riskerar att utesluta empiriska feno-
men som inte passar in i definitionen, såsom avvikelser från den teoretiska nor-
men.

Garfinkel (1967) menar att samhällsvetenskapliga begrepp ofta tas för givna
utan att vara förankrade i hur de fungerar i den sociala världen för dem som
deltar i den sociala aktiviteten. Forskaren bör inte använda sina begrepp som
resurs (resource) utan att först ha undersökt hur deltagarna förhåller sig till be-
greppen och istället göra dem till ett ämne (topic) för den empiriska undersök-
ningen.6 Betydelser av en social aktivitet växer fram genom sociala och rutinise-
rade erfarenheter som deltagarna gör i vardagslivet. Forskaren bör därför inte ta
betydelsen av sociala fenomen för givna; det är just det vardagliga som är objek-
tet för kunskap och som forskaren bör undersöka. Frågan blir då vad deltagarna
i klassrummet lägger för innebörd i diskussion eller i begrepp som har motsva-
rande innebörd.
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Ett sätt att närma sig frågan är att studera hur samtalsdeltagare ramar in en
kommande aktivitet genom att använda språkliga markörer där den kommande
aktiviteten avgränsas. Jag kommer att använda begreppet ”inramning” utifrån
sociologen Erwing Goffman (1974). Goffman beskriver substantivet ”ram” som
den sociala organiseringen av erfarenheter där deltagarna skapar en gemensam
förståelse av en situation. 7

I assume that definitions of a situation are built up in accordance with principles
of organization which govern events – at least social ones – and our subjective
involvement in them; frame is the word I use to refer to such of these basic
elements as I am able to identify. That is my definition of frame. (1974, s. 11)

Begreppet inramning kan förstås som deltagarnas subjektiva eller menings-
skapande handling för att definiera en aktivitet och förstå den på ett visst sätt.
Linell (1998a) beskriver inramning som en kontextuell resurs med vilken delta-
garna skapar förväntningar kring vad en social aktivitet kommer att innehålla
(Linell 1998a, s. 130). Inramandet ger de enskilda handlingar som åsyftas sär-
skilda betydelser utifrån hur de förväntas att bli förstådda. Det kan illustreras
genom ett tänkt fall: Om en politisk dispyt innehåller en utläggning om en histo-
risk händelse får den under den politiska dispyten innebörden att förstärka en
politisk position, något ungefär samma redogörelse kanske inte nödvändigtvis
skulle ha fått i en annan kontext med en annan inramning, t.ex. under en mid-
dagsbjudning. Enskilda händelser ska alltså inte förstås som avskilda utan som
delar av övergripande kommunikativa projekt som etableras intersubjektivt av
deltagarna.

Enligt Goffman är det dock inte tillräckligt att en social aktivitet definieras på
ett visst sätt för att aktiviteten i praktiken ska få den angivna innebörden. Det är
också möjligt att definiera en situation på ett visst sätt utan att den får de angiv-
na konsekvenserna, eller den speciella betydelse som deltagarna initialt har givit
den.8 Jag kommer att använda begreppet ”ram” utifrån att deltagarnas förvänt-
ningar och definitioner på aktiviteten fungerar som nödvändigt analysvillkor.
Vissa inslag som i sig inte skulle räknas som delar av en diskussion i andra sam-
manhang, t.ex. att läraren kontrollerar elevernas kunskaper, tolkas då som delar
av den planerade diskussionen. Samtidigt kan den som analyserar en planerad
diskussion ställa sig kritisk till om den föregående inramningen alltid är ett till-
räckligt villkor för att aktiviteten i praktiken, av forskaren och deltagarna, ska
uppfattas så som den inledningsvis definieras. När läraren kontinuerligt får rol-
len att undervisa eleverna, vilket framför allt sker i de inspelade diskussioner
som har stort talutrymme (se kapitel 5.4), är det möjligt att fråga sig om diskus-
sionen fyller den funktionen som angivits från början.

Allt som görs under en planerad diskussion kännetecknas alltså inte av elevens
synpunkter och kommentarer. Det finns också situationer där läraren ges rätten
att kunna mer och prata mer än eleverna. Så länge inte läraren (eller någon elev)
i denna mening dominerar aktiviteten tolkar jag sådana inslag som delar av klass-
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rumsdeltagares specifika sätt att uppfatta en diskussion i klassrummet. Förhål-
landet att lärarens undervisning kan dominera under interaktionen bottnar i att
diskussioner i skolan, i olika utsträckning, är präglade av skolans lärardomine-
rade traditioner för hur man kommunicerar; ett förhållande som litteraturen om
diskussioner också belyser (avsnitt 3.4; Love 2000; Alverman et al. 1990; Garpe-
lin et al. 1995).

Den planerade diskussionen kan benämnas som en global analysenhet som
föregåtts av deltagarnas, gemensamt åstadkomna inramning av en ny aktivitet
eller lektionsfas. Inom den globala aktiviteten analyserar jag lokala analysenhe-
ter som åsyftar sekventiellt uppbyggda mönster för deltagande som utvecklas
inom ramen för den (globala) planerade aktiviteten. Den globala analysenheten
”helklassdiskussion” kan också analytiskt uppfattas som en fas under en lektion
där deltagarna inledningsvis markerar en ny huvudinriktning i förhållande till en
tidigare lektionsfas. Sammantaget använder jag mig därmed av tre hierarkiskt
relaterade analysnivåer i den empiriska analysen: (1) lektion; (2) lektionsfas; och
(3) kvalitativt skilda interaktionsformat inom lektionsfasen. Helklassdiskussio-
nen är alltså liktydig med en lektionsfas men kommer att analyseras utifrån hur
den ingår som en fas i en lektion och byggs upp sekventiellt genom olika typer av
interaktionsformat.

3.5.2 Diskussionens relation till diskussionsfrågan
För att kunna delta i en diskussion måste deltagarna vara eniga om ett förhåll-
ningssätt till vad de talar om; det måste vara ämnen eller teman som deltagarna
uppfattar som föremål för diskussion (kapitel 1.2 och 3.1). Kontroversiella frå-
gor kännetecknas av att vara omdiskuterade. Även inom ramen för en kontro-
versiell fråga kan det samtidigt finnas aspekter som behandlas som ”fakta” eller
”bakgrundskunskap”, och där vissa av deltagarna ibland får funktionen att vara
mer insatta än de andra. Teman som gäller till exempel fakta eller bakgrunds-
kunskap blir då i sig inte föremål för diskussion utan används som resurser inom
den övergripande aktiviteten (se föregående avsnitt). Hur forskaren tolkar inne-
hållet i en diskussion har konsekvenser för analysen av hur deltagarna relaterar
till varandra och till vad de talar om (jfr. Burbules 1993 ovan).

Stradling (1984) och Miller (1997) ger två kompletterande perspektiv på hur
diskussioner kan förstås med avseende på de frågor som tas upp i undervisningen.
Den första är Stradlings beskrivning av kontroversiella frågor:

we have reserved the use of the the term controversial issue for those problems
and disputes which divide society and for which significant groups within so-
ciety offer conflicting explanations and solutions based on alternative values.
(Stradling 1984, s. 2)
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I Stradlings definition ingår ”disputes”, d.v.s. dispyter som förekommer i sam-
hället utanför klassrummet, i definitionen på frågornas innehåll. Frågor av den
karaktären behöver egentligen inte problematiseras i undervisningen; de är så att
säga redan problematiserade i sig innan de tas upp i diskussionen.

Eftersom avhandlingen har som syfte att undersöka diskussioner om kontro-
versiella frågor är Stradlings typ av definition naturlig att använda. Diskussio-
nerna i klassrummet karakteriseras av att de utgår från och bygger på områden
där det (a) i den offentliga debatten är möjligt att identifiera och finna en rad
olika ståndpunkter och uppfattningar som företräds av olika debattörer eller
grupper och som därmed (b) i skolsituationen kan presenteras eller framställas
som kontroversiella eller problematiska. Med Burbules terminologi blir förhåll-
ningssättet till kunskap därmed divergent (se avsnitt 3.1 samt analysen i kapitel
9.1).

Även om innehållets omdiskuterade karaktär är en naturlig utgångspunkt för
att kunna föra diskussioner om det i klassrummet är det  naturligtvis möjligt att
ta del av dem genom andra undervisningsformer än diskussioner. Den vanligaste
formen för hur medborgare kommer i kontakt med frågorna är förmodligen via
media som presenterar innehållet i en monologisk form som inte implicerar in-
teraktion ansikte-mot-ansikte. Även i skolan kan den offentliga debatten tas upp
i andra former än genom diskussion. Detta aktualiseras delvis när läraren under
vissa planerade diskussioner ägnar en stor del av tiden åt anföranden och be-
dömning av elevernas svar. Om ett kontroversiellt innehåll behandlas genom dis-
kussioner måste det göras relevant i den sociala interaktionen att eleverna i klas-
sen uppfattar innehållet som föremål för diskussion.

Man kan också förstå all kunskap som argumentativ och diskuterbar. Miller
(1997) närmar sig begreppet diskussion med utgångspunkt från att all form av
kunskap är perspektiverande och därmed också potentiellt kan göras till föremål
för diskussion. Hon beskriver begreppet ”discussion” som en grundläggande
kunskapsform i undervisningen, vilken står i motsatsställning till ”recitation”:9

As opposed to presenting the world and knowledge as fixed in words, discussion
theoretically presents the world as in need of interpretation, and treats knowledge
as something that is made and remade in dialogue with others. (Miller 1997,
s. 197)

Millers ansats kan relateras till hur socialfilosofer som Billig (1996) och Rorty
(1997) beskriver kunskap. Enligt ett sådant perspektiv är all kunskap i sig poten-
tiellt kontroversiell och därmed även diskuterbar även om det inte alltid syns när
den presenteras. All kunskap får då med Rortys termer också en retorisk dimen-
sion oavsett innehåll där det gäller att övertyga andra om vad som sägs (se också
Billig 1996; Potter 1996).

Millers vidare och Stradlings snävare ansatser fångar två grundläggande sätt
att förstå diskussioners relation till undervisningsinnehållet. Båda utgår från att
innehållet kan bli föremål för kritiska resonemang och båda är användbara för
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att analysera planerade diskussioner om kontroversiella frågor i klassrummet.
Utifrån den ansats som Miller presenterar kan man fråga sig vilka delar eller
underteman av det omdiskuterade huvudtemat som görs till föremål för diskus-
sion samt om och när andra aspekter framställs som faktiska. Både Bridges och
Burbules skriver om auktoritet inom ramen för en diskussion som de generellt
kännetecknar genom ett symmetriskt deltagande. Bridges försöker knyta lära-
rens auktoritet till  kunskapsområden där det råder enighet. När någon framträ-
der som auktoritet i diskussioner eller debatter gäller det förmodligen ofta så
kallade sakförhållanden som görs i yttranden med fakticitetskaraktär och som
används för att ”belysa” och understödja delaspekter inom omdiskuterade om-
råden. Min utgångspunkt är att även yttranden av fakticitetskaraktär kan analy-
seras som sociala konstruktioner genom frågorna: vad konstrueras som sant och
vad används sådana konstruktioner till? En viktig fråga blir hur deltagare använ-
der fakticitetskonstruktioner i interaktionen (Potter 1996; Svensson 2001). Re-
lationen mellan kunskap och auktoritet behandlas i kapitel 10.2.1.

Begreppet ”diskussioner” betraktas sammanfattningsvis ur ett deltagarper-
spektiv där deltagarna visar att ”vi avser att diskutera”. Till det tillkommer ock-
så ett diskursivt perspektiv där deltagare konstruerar tolkningar av omvärlden
genom att göra dem öppna eller slutna under den pågående interaktionen.  Inter-
aktionen kommer att analyseras genom ett interaktionsperspektiv på kommuni-
kation.

3.5.3  Klassrumsdiskussioner ur  ett interaktionsperspektiv
I avhandlingen kommer jag att utgå från att kommunikation sker i interaktion
mellan deltagarna genom en dialogisk samproduktion. Inom ramen för ett inter-
aktionsperspektiv (se Linell 1998a; Hydén 2001a) finns flera teoretiska traditio-
ner som delar antagandet att kommunikation utvecklas genom samproducerade
handlingar mellan minst två deltagare. För att till exempel förstå innebörden av
lärarens frågor till eleverna behöver man också studera elevernas svar. Som lyfts
fram i avsnittet om klassrumsforskning (avsnitt 3.3.1) är det också viktigt att
betrakta elever som aktörer och inte bara som respondenter på lärarens initiativ.

Ett för avhandlingen centralt perspektiv som kan karakteriseras som interak-
tionellt är det etnometodologiska (Sharrock & Button 1991; Garfinkel 1967;
1991; Heritage 1984; Sacks et al. 1974). I ett etnometodologiskt perspektiv stu-
deras hur interaktionens deltagare tillsammans använder sig av olika rutiner för
att åstadkomma gemensamma aktiviteter. I skolan kan sådana aktiviteter till
exempel avse ett läxförhör eller en uppsamling i början av lektionen.10

Dialogiska perspektiv understryker hur handlingar ingår i meningsvävar eller
kontexter som alltid överskrider och formar, men samtidigt också formas, av
individernas enskilda handlingar. En återkommande teoretisk fråga i samtals-
forskning är i vilken utsträckning interaktionen ska tolkas med hjälp av kunskap
som inte direkt manifesteras i den sociala interaktionen (se t.ex. Goodwin &
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Duranti 1992; Hydén 2001b). Bland annat beror svaret på vilka forskningsfrå-
gor man ställer. De flesta är överens om att här-och-nu kontexten är viktig för att
förstå vad som sker i kommunikation ansikte mot ansikte, även om forskare lagt
olika stor vikt vid det. Med kontext avses då hur yttranden tolkas och förstås i
relation till det närmast föregående yttrandet (Heritage 1984); eller sekventiell
kontext. I min analys kommer yttrandets plats i talkedjan att vara viktig. Enligt
Heritage (1984) ska varje yttrande förstås som både kontextberoende och kon-
textförnyande. Varje yttrande blir begripligt i relation till det sammanhang där
det görs samtidigt som det förnyar och formar den fortsatta interaktionen.

Det sammanhang där diskussionerna i klassrummet förs är samtidigt inte be-
gränsat till den sekventiella kontexten. Som framgår av det tidigare avsnittet
behöver man också förstå enskilda handlingar i förhållande till en övergripande
kommunikativ ram (Goffman 1974). Ytterligare en kontextuell dimension gäller
hur olika lektionsfaser är relaterade till lektionens helhet och där diskussionens
deltagare aktualiserar händelser under föregående lektionsfaser. Flera drag un-
der helklassdiskussionen blir begripliga genom hur föregående lektionsfaser ak-
tualiseras genom att rekontextualiseras (jfr. Floriani 1993) i den pågående lek-
tionsfasen. Forskaren behöver känna till hur lektionens faser är uppbyggda för
att förstå aktuella händelser i helklassdiskussionen som oftast fungerar som den
nästsista och uppsummerande delen av lektionen.

Hitintills har tre kontextuella dimensioner berörts: interaktionens här-och-nu
eller kotexten, den inramning som ger enskilda (textuella) händelser en gemen-
sam innebörd (Goffman 1974) och  lektionens sammanhang där händelser i tidi-
gare lektionsfaser aktualiseras eller rekontextualiseras i senare faser. Till dem
kan vi lägga en fjärde dimension: det sociokulturella sammanhanget. Det sociala
samspelet är inbäddat i situationer som både skapas i en omedelbar och praktisk
situation, samtidigt som olika sätt att interagera ofta har en bakgrund i traditio-
ner för hur man förväntas kommunicera i klassrum och som i sin tur formats av
vad skolan spelat för roll i samhället (Säljö 2000). En planerad diskussion börjar
inte bara i klassrummet utan ingår också i en kultur med vanor och förväntning-
ar för hur man kommunicerar och skapar mening i skolan. Flera drag i klass-
rumsdiskussioner – där läraren fungerar som pedagogisk ledare eller där elever
uppgivet kan säga att lektionen är tråkig – skulle förmodligen aldrig ha accepte-
rats i andra sammanhang där man också ägnar sig åt diskussion och debatt, t.ex.
under TV-debatter eller i personalrummet. För att förstå sådana skillnader behö-
ver man uppmärksamma det sociokulturella sammanhang där undervisningen
äger rum. En ytterligare aspekt som är viktig för att analysera klassrumsinterak-
tion är att inkludera gruppen i analysen.
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3.5.4 Interaktion i gruppens sammanhang
Ericson (1996) påpekar att många pedagogiska modeller med syftet att beskriva
god undervisning tenderar att uppfatta  sådan undervisning i termer av dialoger
mellan läraren och eleverna. Men klassrummet är inte en plats där bara två män-
niskor möts. Klassrumsinteraktion kan snarare enligt Ericson beskrivas i ekolo-
giska termer:

Although teachers in group discussion may attempt to enforce a participation
framework of successive dyadic teacher-student exanges, often the conversation
is more complicated than that. The conversations that take place are multiparty
ones, and they may be ones in which various sets of speakers and auditors are
engaged simultaneosly in multiple conversational floors (…) (Ericson 1996,
s. 33).

Interaktion i grupp kan ge upphov till mönster som inte förekommer i interak-
tion mellan två individer. Elever i en klass med 20–30 personer kan dela upp sig
i mindre dyader och mindre grupper och föra interna samtal, vad Egbert kallar
”schizming” (Egbert 1997). Ofta markerar eleverna att de inte vill delta i den
publika interaktionen, riktad till läraren och alla andra i klassen utan vänder sig
istället till sina bänkkamrater eller bänkgrannar lite längre bort. Denna inoffi-
ciella interaktion blir då underordnad den  publika, eller officiella, interaktionen
(Egbert 1997, s. 44). Samtidigt kan den icke publika interaktionen också fungera
som resurs till att engagera sig i den publika interaktionen (Garpelin et al. 1995).
Med flera än två deltagare kan allianser bildas (Kangasharju 1998; Maynard
1986; Simmel 1902). Den enklaste är två emot en men ju fler deltagarna är, desto
fler alliansmönster finns.

Läraren kan vända sig till alla elever som till en person där klassen fungerar
som ett kollektiv (Lerner 1993; Sahlström 1999). Man kan då prata om en sorts
lärare-klassdialog där klassen samlats mot ett mer eller mindre gemensamt fo-
kus. Läraren kan också vända sig mot en eller till några specifika elever i klassen.
I det senare fallet finns också de andra i klassen ”kvar” som överhörare (Goff-
man 1981), d.v.s. de är också med och lyssnar och kan komma med inlägg eller
kanske alliera sig med någon annan elev eller läraren.11 Läraren kan också fung-
era som länk mellan eleverna så att deras interaktion blir vad Garcia (1991)
kallar medierad interaktion. För att förstå deltagande och meningsskapande i
klassrumsdiskussioner är det viktigt att också uppmärksamma dessa kollektivt
konstruerade mönster för deltagande.

3.6 Konklusion
Diskussioner kan beskrivas som en typ av undervisning där undervisningsinne-
hållet presenteras som ett problemområde där det inte finns några färdiga svar
och som eleverna förväntas resonera kring. Både filosofisk litteratur och klass-
rumsforskning har aktualiserat och problematiserat lärarens roll som ledare för
diskussionen. Man kan uppfatta lärarens roll i termer av ett dilemma (Billig et al.
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1988), där läraren presenterar en fråga som problematisk och samtidigt fungerar
som en pedagogisk ledare. När läraren dominerar diskussionen kan det också
förstås i termer av social kontroll (Bernstein 1990; Love 1999), där elevernas roll
i praktiken blir underordnad lärarens moraliska och kunskapsmässiga ledarroll.

I avhandlingen kommer inte lärarens agerande att tolkas inom ramen för ett
reproduktionsteoretiskt perspektiv. Istället kommer frågan att vara hur läraren
hanterar dilemmat att presentera ett ämne som utgångspunkt för elevers övervä-
ganden och kommentarer och samtidigt fungera som pedagogisk ledare för akti-
viteten med syfte att undervisa eleverna. För att analysera kommunikationen
används ett interaktionsperspektiv där undervisningen skapas i samspel mellan
läraren och eleverna och mellan eleverna, i olika typer av kontexter. Den empi-
riska och teoretiska analysenheten kommer att vara lokala sekventiella mönster
som utvecklas inom den globala planerade aktivitet som jag benämner helklass-
diskussionen.
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Noter

1 Bridges och Burbules har valts eftersom de ofta återkommer i engelskspråkig litteratur och av
utrymmesskäl. Även i Sverige har filosofiskt inriktade analyser om diskuterande aktiviteter skrivits.
Tomas Englund lyfter med, anknytning till Deweytraditionen fram möjligheten att uppfatta skolans
undervisning som mötesplats för ordnade (Englund 1995) och deliberativa (Englund 2000) samtal
mellan elever. Det är lärarna själva som har förmågan att bedöma när undervisning, baserad på
deliberativa (övervägande) samtal, är fruktbar.

2 Burbules  tar upp orsaker till att dialogisk undervisning som förhållningsätt misslyckas. Ofta före-
kommer till exempel antidialogiska undervisningsmönster som bygger på lärarens kontroll, t.ex.
den s.k. IRE formen där läraren redan vet svaret (och eleverna vet att läraren vet). Detta skiljer sig
från en ”truly open-ended and exploratory dialogue.” (s. 153). Sådana stabila mönster är inte bara
lärares fel enligt Burbules; de är beroende av det institutionella ”trycket” på vad skolan ska ägna sig
åt. Kulturella skillnader i hur man språkar, med hänvisning till exempelvis Heath (1983), är en
annan faktor som bromsar en idealisk dialog.

3 Sinclair & Coultards (1975) studie tas som utgångspunkt för Fairclough’s kritik av ”typisk”
klassrumsdiskurs. Se även  Lindblad & Sahlström (1998). Men inte heller mer formaliserad lärar-
ledd helklassundervisning låter sig enkelt beskrivas i termer av lärarens (kunskaps)kontroll av
eleverna. Candela (1999) visar i en etnografisk studie av naturkunskap bland mexikanska barn att
elever kan ifrågasätta läraren i interaktion som är uppbyggd enligt I-R-E.

4 Jag har sökt litteratur utifrån ordet ”discussion” i databaserna ”Ebsco”; ”Eric”; ”Psyc info” och
”Sociological abstracts”. Jag har också sökt på orden ”rethoric”, ”debate” och ”dialogue” utan att
detta tillförde min sökning något. Ordet ”discussion” har varit gemensam nämnare i de referenser
jag kunnat använda. De viktigaste texterna har jag dock fått via referenslistor i annan litteratur och
via andra forskare genom e-post.

5 Gränsen mellan aktionsforskning och etnografisk forskning som åtföljer ett didaktiskt projekt
består i att forskaren i det senare fallet har rollen att dokumentera snarare än att utveckla.

6 Garfinkel är här influerad av Alfred Schutz som skriver: ”The thought objects constructed by the
social scientists refer to and are founded upon the thought objects constructed by the common-sense
thought of man living his everday life with his fellow men. Thus, the constructs used by the social
scientist are, so to speak, constructs of the second degree, namely constructs of the constructs made
by the actors on the social scene.” (Schutz 1965, s. 6)

7 Socialpsykologen Erwing Goffman vidareutvecklade begreppet  (1974) ram (eng. frame) med ut-
gångspunkt från antropologen Gregory Batesons (1987) lekteori. Goffman är inspirerad av Schutz
fråga om hur den sociala världen blir begriplig och meningsfull (Goffman 1974, kap 1), men också
den pragmatiske filosofen William James som också inspirerat flera av Schutz skrifter.

8 Goffman kritiserar W. I. Thomas påstående ”If men define situations as real they are real in their
consequenses” (Goffman 1974, s. 1).

9 Miller (1990) refererar till Freires (1996/1970) klassiska “Pedagogy of the oppressed“ där läraren
inte ska betraktas som överordnad eleven i sin kunskap. Undervisning som präglas av diskussioner
kan enligt Miller också knytas till en vision om ett demokratiskt medborgarskap, där gemensamma
diskussioner präglar sättet att leva (Miller 1997). Miller (1990) har även i en etnografisk undersök-
ning studerat hur olika lärare förhåller sig till läsningen av skrivna texter i skolan. Vissa lärare
behandlar innebörden i texter som öppna för diskussion, medan andra framställer dem utifrån ett
perspektiv, där eleverna förväntas lära sig en korrekt tolkning. Genom sådana exempel pro-
blematiserar också Miller huruvida frågor och ämnen i undervisningen görs eller inte görs till före-
mål för diskussion.

10 För pedagogiska analyser med etnometodologisk ansats se Hester & Francis (2000) och Payne
(1976)
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11 Överhöring sammanhänger teoretiskt och empiriskt med tre centrala aspekter i helklass-
diskussioner: att elever överhör andra elever som kan komma in och ifrågasätta eller stödja före-
gående talare; att elever överhör lärarens interaktion med andra elever och kan kommentera; att
läraren överhör elever som talar med andra elever och går in och kommenterar dem.
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Kapitel 4:

Material och metod

Jag beskriver här hur jag samlat in och bearbetat materialet från gymnasieskolans
undervisning samt motiverar utifrån vilka kriterier som jag klassificerat olika
delar av det som helklassdiskussioner. Kapitlet avslutas med en beskrivning av
den empiriska analysen.

4.1 Materialinsamling
Det empiriska materialet har samlats in vid tre olika gymnasieskolor, var och en
från tre olika städer i Mellansverige, under våren 1998 till våren 2001. Att det
blev just dessa tre skolor och i tre städer sammanhänger med att jag fått tips (se
beskrivning nedan) om lärare som befunnit sig vid dessa skolor under den tid
som jag gjort undersökningen.

Den första fasen under insamlingen brukar kallas tillträde och syftar till att
forskaren blir insläppt in i den miljö som ska undersökas samt att bli accepterad
av deltagarna i undersökningen (Ericson 1986; Delamont 1992). Mitt tillväga-
gångssätt har följt fyra steg; (1) Jag har först undersökt möjligheten att indirekt
finna lärare genom bekanta till mig själv.1 Nästa steg (2) har varit att kontakta
lärarna och informera om projektet. Jag har då sagt att jag varit intresserad av
diskussioner som bedrivs på vardagliga villkor utan att forskaren ska vara med
och påverka förloppet. Följande steg (3) har varit att presentera mitt projekt för
klassen som sedan godkänt projektet.2 Därefter (4) har jag gjort mina inspelning-
ar och observationer i klassrummet.

Materialet består av sex olika klasser som har spelats in vid två tillfällen för
vardera klassen. Ett undantag är den första som jag besökte fem gånger med
delsyftet att testa inspelningsutrustningen. Sammanlagt har 14 lektioner spelats
in. Den huvudsakliga anledningen till att det blivit så få gånger i varje klass är
praktisk; planerade diskussioner har tydligen inte förekommit flera gånger efter
varandra i klasserna. Praktiskt har insamlandet gått till så att jag frågat olika
lärare om, och när jag fått komma och spela in ”diskussioner” (se Alvermann et
al. 1990, s. 300). Mitt tillvägagångssätt att sporadiskt besöka klasserna har re-
sulterat i att jag inte fått kännedom om tidigare aktiviteter som föregått de inspe-
lade lektionerna vilket är vanligt i longitudinella och etnografiska ansatser (t.ex.
Kullberg 1996; Fine 1996). Jag saknar därför information som eventuellt hade
kunnat användas för att tolka vissa skeenden under den aktuella lektionen.3 De
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analyser där jag knyter diskussionerna till föregående händelser görs därför i
första hand på basis av föregående händelser under den pågående lektionen.4

För att få en bredd i urvalet av program har jag eftersträvat att spela in både
teoretiska och yrkesförberedande program. Den dominerande gruppen kommer
dock från teoretiska program som deltar i tolv mot två, av sammanlagt fjorton
lektioner totalt. Av de teoretiska klasserna kommer 10 från samhällsprogram-
met och 2 från humanistiskt program. De två lektioner som spelats in på det
yrkesförberedande programmet gjordes under ett sent skede av materialinsam-
lingen. Mot slutet, när jag började inse bristen på yrkesprogram i materialet,
gjorde jag två misslyckade försök att spela in klasser på två skilda byggprogram.
Till sist fick jag tillträde till en klass på handelsprogrammet, vilket riktar sig till
elever med intresse för servicearbete inom näringslivet.5

Både observationerna och insamlingsprocessen är fortlöpande dokumentera-
de i en dagbok tillsammans med analytiska noteringar som fokuserar relationen
mellan mig och de andra deltagarna i studien. Inspelningarna har skett genom
att en videokamera placerats längst fram till vänster bredvid läraren. Läraren
och samtliga elever är därför inte i bild, med undantag av läraren under stora
delar av de sista två inspelningarna. Tillgången på visuell dokumentation be-
gränsar materialet till att ibland fungera som ett ljudbandsmaterial. Ett ideal är
att kunna följa hela förloppet visuellt, eftersom talet och den icke verbala kom-
munikationen alltid på något sätt beledsagar varandra i interaktion ansikte-mot-
ansikte (se t.ex. Goodwin & Goodwin 1992). Trots det är det möjligt att urskilja
intressanta mönster i kommunikationen, även mellan läraren och eleverna, som
är avhandlingens mest omfattande analystema. Att kameran inte alltid visar den
som talar gör dock inte inspelningarna otillräckliga för avhandlingens syfte.  För
det första är diskussioner en aktivitet som i hög grad baserar sig på muntlig
interaktion. För det andra visar även senare studier, baserade på ljudbandsupp-
tagningar, att man kan studera flera intressanta fenomen (se t.ex. Eriksson 1997)
också då talet beledsagas av fysiska aktiviteter (t.ex. M J Goodwin 1990).6 Flera
av analyserna kommer ändå att knyta an till den visuella interaktionen mellan
eleverna och i några fall mellan läraren och eleverna.

Innan inspelningarna tagit vid har jag inför klassen presenterat HSFR: s etik-
regler (1990) om samtycke, sekretess, anonymitet och nyttjandekravet, att mate-
rialet endast ska användas i forskningssyfte. I anslutning till presentationen har
jag också berättat att HSFR-reglerna har en juridisk sanktion. Anonymitetskra-
vet har oftast tagits upp i samband med spontana frågor från eleverna som gällt
risken att utomstående personer får tillgång till vad de säger under inspelningen.
Inte minst informationen kring forskningsetik har jag bedömt som viktig för
projektets syfte eftersom det eventuellt kan upplevas känsligt att få sina syn-
punkter och personliga åsikter dokumenterade på band.
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4.2 Datainsamling som deltagande forskning
Varje form av datainsamling inbegriper interaktion mellan dem som väljer att bli
dokumenterade och forskaren. En fråga som forskare ofta får är om inte delta-
garnas beteende påverkas av att de spelas in på ett sätt som gör att dokumenta-
tionen inte blir helt tillförlitlig. Problemet är egentligen inte specifikt för just
inspelningar utan för allt forskardeltagande i klassrummet. Med Atkinson &
Hammersley (1994) kan man hävda att det överhuvudtaget är omöjligt att stu-
dera den sociala världen utan att samtidigt utgöra en del av den. Till forskarens
reflexiva uppgift hör därför att reflektera över de metoder som använts och de-
ras konsekvenser för de analyser som görs senare (jfr Pollner & Emerson 1988).

Även om en diskussion kan betraktas som en rutinuppgift är det samtidigt en
verksamhet som förväntas bygga på personliga inlägg där deltagarna kan tänkas
bli störda av en kamerainspelning. Risken för att forskaren kan gripa in och
förändra mönster i en diskussion skulle då vara större än i undersökningar av
verksamheter där deltagarna inte lika tydligt framträder med personligt färgade
kommentarer. Jag menar att den mest framträdande risken gäller deltagarnas
grad av engagemang. Aktivitetsgraden, d.v.s. att engagemanget dämpas eller ökar,
är en möjlig konsekvens av min och kamerans närvaro under diskussionerna.
Samtidigt finns flera drag i interaktionen, t.ex. mönster för hur turtagning sker
som troligen inte skulle påverkas på ett avgörande sätt av att aktivitetsgraden
sjönk. Det är också svårt att bedöma hur lektionen skulle gestaltat sig utan min
närvaro i klassrummet. Trots att jag kan ha påverkat engagemanget för att delta
varierar detta också i andra situationer, beroende på dagsform, samtalsämne el-
ler av andra skäl. Jag finner därför troligt att man på basis av det inspelade
materialet kan säga flera viktiga saker om hur diskussioner fungerar till vardags
trots att jag som forskare varit närvarande under lektionerna.7

Också telefon- och email-kontakter med läraren före inspelningarna är situa-
tioner där jag själv medverkat i processen för att få tillgång till materialet. Fyra
av lärarna har, innan inspelningarna gjorts, frågat vad jag varit intresserad av att
undersöka. De har ibland också frågat vad för sorts inriktning som jag förväntat
mig av diskussionen. I sådana situationer har jag hänvisat till den etnografiska
metoden (utan att alltid benämna den som etnografisk) och poängterat att jag
eftersträvar en så vardaglig situation som möjligt. Interaktionen med läraren och
eleverna är alltså en kontinuerlig process under hela fältarbetet och inte bara i
inledningsskedet. Pollner & Emerson (1988) beskriver fältarbetet som ett resul-
tat av en förhandling mellan närhet och distans. I mötet behöver forskaren göra
avvägningar, ofta i stunden.

Alla lärare har i direkt anslutning till själva lektionen kommenterat och värde-
rat saker inför mig som i huvudsak gäller eleverna. De har också känt till att jag
varit utbildad lärare på gymnasiet, något som jag inledningsvis har berättat för
dem för att minska respekten för mig som utifrån kommande forskare. Samtidigt
ska min kontakt med lärarna inte kännetecknas av att jag agerar som lärare i
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forskningssituationen. Att visa intresse för vad lärarna säger när de kommente-
rar elevernas deltagande utan att själv vara alltför aktiv – framför allt inte på ett
värderande sätt – innebär ofta en balansgång mellan närhet och distans under
fältarbetet. Distansen till lärarna är viktig för att inte påverka dem åt något visst
håll, samtidigt som närheten är viktig för att inte framstå som kylig, vilket skulle
kunna innebära en ännu större (troligtvis negativ) uppmärksamhet på min när-
varo än om jag visat intresse för vad de säger till exempel om vissa elever.

Också under inspelningen uppstår ibland avvägningsproblem som gäller ba-
lansen mellan närhet och distans. Om till exempel alla i klassen skrattar utom
jag blir jag tydligare ett främmande inslag än om jag skrattar med.8 En fördel har
varit att jag nästan alltid suttit längst bak i klasrummet utom synhåll för de
flesta. Tystnad och distans gör inte att man som deltagare i klassen märks eller
påverkar mindre. Samtidigt gäller att jag som forskare måste vara diskret nog att
inte värdera vad som händer på ett sätt som påverkar och gör materialet mindre
trovärdigt för syftet att dokumentera skolans vardag.

4.3 Urval och avgränsningar
När jag kontaktat lärarna har jag berättat att jag varit intresserad av lektioner
med diskussioner. Jag har också starkt poängterat min önskan för dem att allt
ska löpa som vanligt i klassrummet och att det just är den vanliga diskussionen
som är mitt forskningsintresse. I mina telefonsamtal och i mina samtal med lä-
rarna i skolbyggnaden har det aldrig uppstått några problem kring vad en dis-
kussion i klassrummet är. Lärarna har alltid förstått vad jag har talat om, vilket
i sig kan betraktas som en indirekt validering av att min forskningsfråga om
diskussioner i undervisningens vardagspraktik uppfattas relevant för de lärare
som deltar i undersökningen.9

I bearbetningen av det inspelade materialet har jag utgått ifrån om en aktivitet
ramas in som en diskussion (se 3.6.1). Inramningen kan ske explicit genom att
aktiviteten omnämns med en påföljande adekvat respons från eleverna,10 men de
kan också inramas på ett mer implicit sätt. I 4 av materialets 16 diskussioner
görs ingen explicit påannonsering av den nya aktiviteten. I några fall har det inte
varit enkelt att avgöra om aktiviteten ska tolkas som en sammanhållen, d.v.s.
åsyftad diskussion. Mitt kriterium för att skilja ut en sammanhållen diskussion
är att läraren på olika sätt markerar att elevernas kommentarer är centrala för
den följande aktiviteten och att eleverna besvarar lärarens initiativ genom att
samarbeta med läraren.

Planerade diskussioner förs både i form av bänkarbete och i helklass. Mina
skäl för att inrikta mig på helklassdiskussionerna är för det första att helklassdis-
kussion är en fas i lektionen som följer upp och utvecklar föregående bänkarbe-
ten. Ur det perspektivet fungerar elevers smågruppsdiskussioner som förberedel-
ser för helklassdiskussionerna. Det andra skälet, som sammanhänger med det
föregående, är möjligheten att studera lärar-elevinteraktionen. Denna interak-
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tion är betydligt enklare att beskriva i helklassundervisningen än i de mer tillfäl-
liga ”besök” som läraren gör i anslutning till elevernas bänkarbete. Ett tredje
skäl för avgränsningen är forskningsekonomisk: helklassdiskussionen kan ses
som tillräckligt komplex och omfattande i sig för att undersökningen ska bli
tillräckligt djuplodande.

De ämnen som diskuteras varierar något under lektionens gång. Till exempel
inleds en diskussion kring temat genmanipulerade livsmedel men glider sedan in
allt mer in på frågan om djurförsöks berättigande.11 Diskussionslektioner med
rubricerade diskussionsämnen samt beteckningar på skola (Skog, Sjö, Berg), klass
och gymnasieprogram (t.ex. sp1, H3) och lärare (LäA-LäE) visar jag i tabellen
nedan. Lärare A(nton), Lärare C(arl) och lärare E(rik) är män medan Lärare
B(ritta) och Lärare D(oris) är kvinnor. Tidsangivelserna avser de lärarledda hel-
klassdiskussionerna och inte hela lektionen vilka som regel omfattar en lektions-
timme, i materialet ca 60 minuter.

Tabell 1: Diskussionsämnen, tidsomfattning och deltagande

Rubricerat ämne Tid Skola, klass och lärare skolämne År

D01: Biståndspolitik 35,18 Skog sp1, Lä Anton samk v98

D02: Biståndspolitik 20,51 Skog sp1, LäA samk v98

D03: Biståndspolitik 16,01 Skog sp1, LäA samk v98

D04: Datorisering 24,18 Skog Sp1, LäA samk v98

D05: Civilt motstånd 19,54 Sjö Sp3, Lä Bodil rel v99

D06: New age 20,57 Sjö Sp3, LäB rel v99

D07: Skattepolitik 28,49 Sjö Sp2, Lä Carl samk h99

D08a: Moskén i stan 07,50 Sjö Sp2, LäC rel h99

D08b: Islam och väst 25,27 Sjö H3, LäC rel h99

D09: Biståndspolitik 06,56 Sjö Sp2, LäC samk h99

D10a: Gudstro 14,09 Sjö H3, LäC rel h99

D10b: Kvinnor i pakistan 03,56 Sjö H3, LäC rel h99

D11: Genmanipulering  + Berg Sp2, Lä Doris samk h99

Nynazister i pressen 51,07 Berg Sp2, LäD samk h99

D12: Pornografi i media 48,09 Berg, Sp2, LäD samk v00

D13: När är man vuxen? 20.1612 Berg, Hp2, Lä Erik rel v01

D14: Dödsstraffet 36.51 Berg, Hp2, LäE rel v01

Sammanlagd tid: 6.20.11
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Som framgår av tabellen är hälften av diskussionerna hämtade från religions-
kunskap respektive samhällskunskap. De innehåller också variationer mellan
lärare och mellan skolklasser vilka jag ska kommentera i nästa avsnitt.

De fjorton lektioner som jag spelat in består av flera element och i några fall är
det inte helt tydligt om en lektion innehåller mer än en diskussion. Jag kommer
här kortfattat att presentera dessa gränsfall och motivera varför jag har inklude-
rat dem i analysen. Diskussionen om vuxenblivandet (D13 se tabell) avbryts i
mitten där ytterligare en fas av bänkarbete tar vid innan klassen samlas för att
för andra gången diskutera i helklass. Diskussionen om genmanipulerad mat och
pressens behandling av unga nynazister (D11) har föregåtts av att eleverna läst
två tidningsartiklar. Efter nästan 37 minuter vill läraren blåsa av diskussionen
som generellt varit inriktad på den första av artiklarna. Därefter inriktar sig klas-
sen på ämnet i den andra tidningsartikeln. I båda fallen har jag behandlat av-
brotten som händelser inom ramen för en åsyftad diskussionsfas. Att behandla
dem som två diskussioner med kort mellanrum strider mot att en stor del av
lektionen återstår vid avbrotten och att dagens lektion har planerad diskussion
på schemat.

Diskussionen om moskéer i Sverige (D08a) påbörjas med en uppföljning av ett
studiebesök i stadens moské och inleds med att läraren säger: ”och nån kom-
mentar eller fråga (5 s) vad säger ni om det hela”. Därefter följer en sekvens på 8
minuter med olika elevinlägg som gäller hur man värderat de svar som moskéns
ledare givit under besöket, tillsammans med kommentarer från läraren. Skälet
att räkna uppföljningen av moskébesöket som en diskussionsfas är att den inleds
med lärarens initiativ till eleverna att kommentera en föregående aktivitet som
här utgörs av studiebesöket. Lärarens fråga ”och nån kommentar eller fråga (5 s)
vad säger ni om det hela” visar att läraren åsyftar en omfattande fråga som gäller
hela besöket. Jag har därför tolkat lärarens två frågor som inledning till en kva-
litativt ny diskussionsaktivitet/fas som tar vid där en tidigare aktivitet (studiebe-
söket under förra lektionen) har avslutats.

En av diskussionerna om u-hjälp (D09) ingår i en lektion med flera element.
Upptakten till D09 är en längre I-R-E-sekvens som tar sin utgångspunkt i ett TV-
reportage med en kritisk beskrivning av i-ländernas ekonomiska övertag. I-R-E-
sekvensen avslutas med en provokativ fråga av läraren som gäller klassens attity-
der till sänkt levnadsstandard: ”och då är frågan är ni redo att avstå en hel del”
(se analysen av inledningen kap 6.3 exempel 6). Genom att annonsera ”och då är
frågan” markerar läraren för eleverna att det följer en ny lektionsfas där elever-
nas kommentarer syftar till att stå i centrum för aktiviteten. Fram till en tydlig
avslutning från läraren ”hörrni vi ska kasta oss över något helt nytt nu” får
eleverna sammanlagt 60% av talutrymmet.

I diskussionen om kvinnors liv i Pakistan (D10b) påbörjar klassen en diskus-
sion om en film som klassen precis har sett under fyra minuter innan tiden för
lektionen tar slut. Att uppfattat den som en sammanhållen men avbruten diskus-
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sionsfas stöds av att läraren inleder med ”och vi har ju redan talat om den här
filmen”, vilket troligen syftar på en föregående diskussion som jag har dokumen-
terat (D08b). Han bygger sedan på med en fråga om filmens trovärdighet till en
flicka i klassen som varit med och önskat filmen. Genom att hänvisa till filmvis-
ningen och dessutom koppla den till en tidigare diskussion där filmen tagits upp,
ställer läraren elevers kommentarer i fokus för att kommentera en omfattande
textuell händelse som utgörs av filmvisningen. Två lektionen innehåller två dis-
kussioner vardera.  Jag benämner den första av dessa 8a och den senare 10b, för
att markera att de båda ingår i lektion 8 respektive 10 tillsammans med de två
andra och tydligt urskiljbara 8b och 10a (se tabellen nedan).

4.4 Lärarna  och eleverna
Hur en helklassdiskussion tar form kan delvis förstås mot bakgrund av vilka
eleverna i klassen är. De olika klasserna varierar med avseende på ålder, kön och
nationellt/etniskt ursprung. Vad jag nedan rubricerar som utländsk bakgrund (u)
syftar i de allra flesta fall på namn som förekommer i andra kulturer än i Västeu-
ropa och USA. På grund av de korta besöken i varje klass har jag inte kunnat
göra en utförlig datainsamling om elevernas bakgrund utan jag har istället utgått
från de klasslistor som jag samlat in i anslutning till besöken. Min undersöknings-
metod syftar inte som i en del andra studier av diskussioner (Fine 1993, Garpelin
et al. 1995) till att beskriva relationer mellan lärare och elever inom en speciell
skolklass. Nedanstående sammanställning avser istället att lyfta fram variationer
i materialet och kortfattat resonera kring undersökningens validitet.

Tabell 2: Ålder, kön och nationell/etnisk bakgrund i klasserna

Klass Ålder kön (p/f) svensk (s)/utländsk (u) bakgrund utifrån namn

Sp1 Skog 16–17 år 12p/17f 10u/19s 34%u/66%

41%p/59%f

Sp3Sjö 18–19 år 17p/14f 0u/31s0%u/100%s

55%p/45%f

Sp2Sjö 17–18 år 10p/17f 4u/23s15%u/85%s

37%p/63%f

H3Sjö 18–19 år 5p/28f 6u/27s18%u/82%s

15%p/85%f

Sp2Berg 17–18 år 6p/17f 2u/21s9%u/91%s

26%p/74%f

Hp3Berg 18–19 år 8p/10f 1u/17s6%s/94%u

44%p/56%f
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Det insamlade materialet har en relativt god spridning. I så gott som alla klasser
(utom i Sp3 på Sjöskolan) finns elever med i huvudsak ickevästeuropeisk bak-
grund. Det största antalet elever med en ickesvensk bakgrund förekommer i den
första klassen Sp1 med 10 av sammanlagt 29 elever. De inspelade klasserna präg-
las dock generellt av elever som har svensk härkomst. Könsfördelningen är jämn
i fyra av klasserna utom på humanistiskt program och på Bergskolans samhälls-
program. Materialet varierar också mellan årskurser (1, 2, 2, 3, 3, 3). De fem
lärarna varierar med avseende på kön med tre män och två kvinnor (Anton;
Carl; Erik respektive Bodil och Doris). Materialet saknar dock pojkdominerade
klasser och skolklasserna är inte vad man skulle kalla ”invandrartäta”; endast en
klass kommer från årskurs 1; det finns en övervikt (5/6) av teoretiska program.
Trots detta innehåller materialet en spridning som bidrar till att ge undersök-
ningen bredd och en variation som också kan användas i den empiriska analysen.

4.5 Transkription av klassrumsinteraktion
En vedertagen uppfattning i samtalsforskning är att transkription av tal är selek-
tiv och förbunden med analytiska och teoretiska perspektiv (Green et al. 1997;
Ochs 1979).  Det transkriptionssystem jag har valt är en något förenklad variant
av den som görs i så kallad konversationsanalys (förkortas CA). Det finns analy-
tiska skäl varför man i det systemet väljer att uppmärksamma speciella drag i
samtalen. Pauser, även små sådana, är viktiga att skriva ut eftersom de markerar
sådant som talarens tveksamhet eller att talaren lämnar över ordet till en annan
talare. När det senare sker skrivs pausen på en egen rad i utskriften. En annan
aspekt som transkriptionen belyser är betoningar; ett ord kan få olika innebörd
beroende på om något element betonas eller inte. Samtidigt tal markeras med
hakparentes istället för understrykning.13 För att vara konsekvent blandar jag
inte olika transkriptionssystem utan håller mig till en förenklad version av CA.
Transkriptionerna skrivs alltid med typsnittet courier.
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Tabell 3: Transkriptionssymboler

A: sk[og: ”skog”  överlappas av ” ja”
B:   [ja

A: s[kogen» Pilar används när raden tar slut.
B:  [mm A yttrar här den oavbrutna meningen ”skogen
A: »susar susar” och B inflikar ”mm”

(.) Paus på en halv sekund eller
kortare eller brott i talrytmen

(0,7) Paus på mellan en halv och en se
kund enligt tidtagning; pausvärden
som anges är (.); (0,7); (1,0);
(1,5); (1,7); (2,0) osv.

A: £tror du£ ”tror du” sägs med leende röst
A: det tror du. Yttrandet sägs med fallande slut

intonation som markeras av punkt
A: skog= Ingen hörbar tystnad mellan ”skog” och ”mm”
B: =mm

((Pratar till Leo)): Min kommentar till analysen
A: och h[an ba (.) in i skogen B lyfter handen när A har börjat
B:      [((lyfter handen)) säga ”han”

skog Ljudet ”o” betonas i skog
SKOG Hela ordet skog sägs med stark röst
oskogo Hela ordet skog sägs med svag röst
skogen� Ordet skogen sägs med påtagligt uppåtgående

intonation
sko:g förlängt ljud

A: skogsbrand Person B kursiveras eftersom jag
B: mm precis inte är helt säker på att det är B

som säger ”mm precis”

f: symboliserar icke-identifierbar
flicka

f1: f1 resp f2 symboliserar två olika
icke identiferbara flickor. När det är

f2: pojkar skrivs det på samma sätt
men då med med beteckningen ”p”

FE: symboliserar flera elever simultant
FF: symboliserar flera flickor

simultant
FP: symboliserar flera pojkar

simultant
.hh inandning
HH utanding
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Transkription är inte endast selektiv med avseende på vad som uppmärksammas i
olika transkriptionssystem. Alla transkriptioner kan också sägas vara begränsade i
en mer generell mening. I social interaktion används en stor verbal och visuell
repertoar där flera element helt enkelt inte är möjliga att representera i skrift-
språket (Linell 1994). I analysen av utvalda samtalssekvenser är det därför alltid
nödvändigt att studera videobandet. Ett ytterligare skäl att studera det inspelade
materialet i samband med analysen är att en transkription alltid är preliminär
och ofta kan behöva modifieras efter hand (Lindström 1999). En transkription
erbjuder samtidigt en grafisk representation av interaktionen genom att ”fix-
eras” på papper och bli visuellt överskådlig. Transkriptionen kan då fungera som
ett stöd till inspelningen under analysen eftersom den ger möjlighet att fokusera
förlopp som annars lätt passerar förbi. Ytterligare en fördel med att transkribera
det inspelade materialet är att det tillåter systematiska studier (ten Have 1990).
Till exempel blir det möjligt att studera olika typer av frågesekvenser i samtliga
inspelade diskussioner.

Klassrumsforskaren ställs inför överväganden när det gäller transkriptioner av
icke påbjudet, eller icke av läraren, sanktionerat tal. Interaktion i klassrum känne-
tecknas, som bekant, inte alltid av att en talar åt gången (Alton Lee et. al. 1993;
Granström & Einarsson 1995; Sahlström 1999). Jag har valt att markera även
samtidigt och hörbart tal i de fintranskriptioner jag använder i analysen. Detta
implicerar ibland en notering av att parallella dialoger förekommer även om jag
inte alltid hör vad som sägs i dem. I vissa fall, då elevers kommentarer tydligt
hörs och knyter an till den påbjudna interaktionen, har jag valt att skriva ut dessa.
Ju mer detaljerad transkriptionen är, och ju fler elever som är aktiva åt gången,
desto mer komplex och lång blir transkriptionen. I en del fall har det varit nöd-
vändigt att skriva ut sådana yttranden i transkriptionen för att inte förenkla
skeenden som är komplexa, även om inte allt betonas i analysen. Mina preliminä-
ra transkriptioner kan karakteriseras som grovtranskriptioner. Att fintranskribera
alla inspelningar skulle bli en mycket tidskrävande process och är inte heller nöd-
vändigt för att få en tillräcklig kunskap om den sociala interaktionen under dis-
kussionerna. De utdrag som inkluderats i analysen har dock alltid studerats direkt
från bandet och sedan fintranskriberats. När det gäller transkription av den visuel-
la kommunikationen använder jag mina egna kommentarer inom dubbla paren-
teser, ofta i kombination med hakparentes för att visa när gesten görs (se ovan).

Jag har markerat elevernas initialer i marginalen medan läraren markeras med
stort L. Som Billig (1999) påpekar innebär sådana beskrivningar i sig en tolkning
av vad som sker i interaktionen. Genom att märka ut sådana initialer visar jag
därmed att det finns någon som är lärare och andra som är elever. Jag utgår ifrån
att rollerna lärare/elev är analytiskt betydelsefulla utan att deltagarna alltid måste
synliggöra dem i interaktionen. Ett analytiskt skäl för detta är att de är förankrade
i klassrummets kultur och naturliga att använda för deltagarna själva (Schegloff
1999).
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4.6 Databearbetning och kvalitativ analys
Avhandlingen utgår i huvudsak från kvalitativa analyser, förutom vissa enklare
kvantitativa analyser av talmängd och numerära angivelser av antal exempel
som ingår i olika analyskategorier. De kvantitativa angivelserna har naturligtvis
inte som syfte att göra statistiskt säkerställda analyser över hur man för diskus-
sioner i svenska klassrum, utan ska istället ses som ett tillvägagångssätt att ka-
rakterisera materialet. I avhandlingens kapitel 8 där undersökningsfrågan är täm-
ligen generell och gäller hur elever skapar mening sinsemellan, kommer jag dock
att använda uttryck som ”vanligt”, ”oftast” eller ”nästan alltid” eftersom sek-
venser av den typen inte är lika lätta att räkna som i flera andra fall. Ungefärliga
angivelser har också använts i slutet av kapitel 5, där uppskattningen gäller om-
fattning av generella kommunikationsmönster i hela materialet.

Ericson (1986) beskriver analys av kvalitativa exempel med att urskilja uni-
versella drag i partikulära fall. De exempel som väljs i analysen ska peka utöver
sin unika karaktär. Varje exempel är unikt men ingår också i ett vidare samman-
hang och formas av kontexter som troligtvis också kan kännas igen i andra klass-
rum förutom dem som ingår i undersökningen.

En förutsättning för att kunna göra kvalitativa kategoriseringar och att välja
illustrativa exempel för dessa är att ha studerat sitt inspelade material på ett
systematiskt sätt. Den första bearbetningen av det inspelade och observerade
materialet innefattar renskrivning av dagboksanteckningar, grovtranskription av
samtliga diskussioner samt arkivering av analytiska noteringar som gjorts under
observationer, transkriptionsarbetet och under gemensamma s.k. datasessioner. I
den inledande bearbetningen ingår också översiktsbeskrivningar av lektionernas
faser där helklassdiskussionerna ingår. Utifrån min kännedom om materialet har
jag sedan sökt efter vissa återkommande drag som är gemensamma för alla dis-
kussioner. Som utgångspunkt för att besvara mina delfrågor i syftet (kapitel 1.3)
har jag gjort systematiska genomgångar av samtliga 16 transkriberade helklass-
diskussioner.

Avhandlingens empiriska syfte och delfrågor har en relativt öppen och explo-
rativ karaktär. Jag har sökt efter kategorier utifrån de frågor som ställs i delsyfte-
na. De ibland stora variationer som denna metod ibland har givit upphov till har
gjort det nödvändigt att konstruera underkategorier inom varje kategori. Varia-
tioner inom underkategorierna, som särskilt ur ett språkvetenskapligt perspektiv
kunde framstått som viktiga, har jag dock valt att inbegripa i underkategorierna
utan att skapa ytterligare underkategorier.

De kvalitativa analyserna syftar till att bidra med kunskap om det obekanta
(Kullberg 1996) men också till att göra det redan bekanta analytiskt obekant
(Gordon et al. 2001).14 Med Perekylä (1997) kan man hävda att validitet stärks
av att flera fenomen kan kännas igen av läsaren. Bland mitt urval kan troligen
flera som varit med om diskussioner i skolan känna igen flera typiska fenomen
utan att nödvändigtvis ha satt ord på dem (Ahlström 2001).
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Noter

1 Undersökningen inbegriper inte lärare som jag själv känner och innefattar fem olika lärare. Två av
dessa – Anton och Doris – har jag fått kontakt med via två lärare som jag är personligt bekant med
och som är och har varit kollegor till Anton respektive Doris. De tre andra – Bodil, Erik och Carl –
har rekommenderats av anställda i lärarutbildningssammanhang.

2 I två fall har två flickor reserverat sig mot att vara med. De har båda senare deltagit passivt genom
att sitta utanför kamerans fokus och inte säga något under inspelningen.

3 Ett undantag är den andra och tredje diskussionen. Jag har dock inte funnit att analysen av dessa
underlättats av att de följer på varandra, vilket kan tyda på att det som sker under lektionen ger den
viktigaste bakgrundskunskapen.

4 Jag har inte som i andra undersökningar (Love 1999; 2000; Alvermann et al. 1990) intervjuat
lärarna utan endast samtalat informellt med dem. Den enda som spontant har sagt något om sitt
sätt att diskutera är Bodil i anslutning till den första inspelningen (D05). Enligt Bodil är diskussio-
ner en verksamhet där eleverna får möjlighet att lära sig att argumentera (se Love 2000).

5 En tydlig skillnad kan märkas i samtalskultur mellan det yrkesförberedande handelsprogrammet
och de andra teoretiska klasserna. Vad som skiljer diskussionerna i yrkesklassen från de teoretiska
är till exempel kommentarer om ämnets onödighet och spontana initiativ till att tala om annat än
dagens ämne. Diskussionsinlägg som gäller aktuella sporthändelser, utan anknytning till ämnet,
eller hur mycket man kan köpa för en miljon förekommer inte i de teoretiska klasserna. Yrkes-
klassen är också (som grupp betraktad) mindre orienterad mot läraren under helklassdiskussionen
än de andra klasserna, även om det finns vissa liknande tendenser i två av de teoretiska klasserna.
Under den andra av två inspelade lektioner med handelsprogrammet skolkar ungefär halva klassen,
vilket uppges vara vanligt i samband med praktikperioden. Även om detta inte skulle vara represen-
tativt för handelsprogrammet generellt, så är det dock mitt resultat. Det kan eventuellt peka på drag
som förekommer på en del andra yrkesförberedande program som läser kärnämnen (den form av
ämnen som alla program läser när avhandlingens skrivs) eller motsvarande ämnen.

6 Skälet till att göra den typen av inspelningar är praktiska. För det första är klassrummen till ytan
så stora att de även med vidvinkelobjektiv – som använts under andra halvan av projektet – inte går
att fånga alla (mellan 20–30) elever som vistats där. Jag skulle då blivit tvungen att använda två
kameror och sedan samköra vissa förlopp. För detta skulle jag behövt rigga upp fyra kameror varje
gång: två för att studera eleverna inklusive deras ansikten och två från klassrummets baksida för att
se lärarens interaktion med eleverna. Ett sådant projekt skulle ha blivit dyrt. En kamera kostar ca
8000 kronor. Min närvaro i klassrummet skulle också blivit påtagligare och kunnat dra till sig
större uppmärksamhet. Riggningen ha tagit längre tid och fler kameraögon skulle ha funnits med.
Risken att uppfattas som störande kunde varit påtaglig eftersom jag deltagit så få gånger i varje
klass utan att deltagarna fått tid att vänja sig. Under flera tillfällen har jag frågat elever utanför
kamerafokus om jag fått vrida kameran men inte fått tillåtelse för detta. Kanske skulle detta ha
förenklats om jag från början klargjort att jag haft två kameror, men det antyder ändå en motvilja
hos somliga mot att bli visuellt inspelade. Vidare skulle en särskild kamera mot läraren utgöra en
stark och eventuellt störande fokusering på en person som dessutom redan uppträder inför en form
av publik: klassen. Vissa sekvenser med elever utanför bild har ändå använts eftersom jag av olika
skäl har ansett mig säker på vilka dessa är.

7 Hutchby (1996) menar att det innebär en inspelningsmetodisk fördel om deltagarna, i hans fall
radiopratare, är ovetande om att de spelas in av en forskare. Den primära frågan är dock snarare
vilka tänkbara konsekvenser det har om deltagarna vet om att de blir inspelade. Forskaren kan även
använda sig av interaktionen mellan sig själv och deltagarna för att reflektera över hållbarheten i
undersökningen. Se inledningen till nästa stycke.

8 Däremot är det klart problematiskt att skratta med elever åt andra elever i vissa situationer.
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9 Något som styrker att lärarna ofta varit noggranna med att presentera planerade diskussioner är
att tidsavståndet mellan de lektioner jag fått spela in ofta har varit flera veckor. Ett tydligt undantag
är lektionerna D02 och D03 som ingick i en serie på fyra lektioner om u-landsbistånd. Mellan
diskussionerna i Sp3 Skog är det ca 3 1/2 månad, liksom mellan dem i Sp2 Berg. Mellan diskussio-
nerna i Hp Berg är det knappt en månad. Enligt Hess (2002) som hänvisar till fem andra amerikan-
ska studier (2002, s. 10) är diskussioner ganska ovanliga i amerikansk undervisning, vilket ligger i
linje med tillgången till empiriskt material i min undersökning.

10 En nackdel i detta sammanhang är att jag inte bevistat de lektioner som föregått diskussionerna.
Istället för att besöka en stor mängd lektioner och vänta på att det ska dyka upp en lektion har jag
inväntat lärarens annonsering av den till mig. Jag vet då inte heller om eleverna har fått information
om vad som följer eller varit delaktiga i att välja om de vill diskutera, eller ämnet för diskussionen.

11 Det som är angivet i tabellen nedan avser de ämnen som rubricerats för dagens diskussion. För att
förenkla detta har jag själv gjort en tolkning med så få ord som möjligt ord av det som läraren
beskrivit som ämnet. Ibland aktualiseras också områden som är interna för klassen, till exempel om
de vill göra flera studiebesök. I mitt urval har jag dock valt att inte ta med sådana mycket sällan
förekommande exempel.

12 Helklassdiskussionen förs i två steg med en smågruppsuppgift emellan. Ovanstående siffra är en
summa av de två stegen som kronologiskt omfattar 9.50 minuter samt 10.26 minuter.

13 I understrykning markeras samtidigt tal: A: ja det var ju bra  B: ja
Med hakparentes markeras de olika talarnas inlägg direkt under varandra: A: ja det var ju [bra

B: [ja

14 Ur ett vidare etnografisk perspektiv kan bandinspelningar framstå som isolerade fragment av det
vardagliga livet och därmed försvåra möjligheten till en kvalitativt fyllig eller så kallad tät beskriv-
ning (Geertz 1973). Button & Sharock (1997) pekar dock på att en detaljerad analys av små sekven-
ser möjliggör en tät beskrivning på en

 
annan nivå som inte alltid blir uppmärksammad i etnogra-

fiska sammanhang.
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Kapitel 5:

Helklassdiskussioner i ett
fågelperspektiv

Här presenteras diskussionernas övergripande mönster. Kapitlet kan ses både
som en inledande analys av helklassdiskussionerna och som utgångspunkt för de
fördjupningar som görs i de tre senare kapitlen. Jag kommer först att ge en bak-
grund till helklassdiskussionerna där jag placerar in dem i skolans och lektionens
sammanhang. Därefter gör jag en presentation av hur mycket läraren och eleverna
talar under diskussionerna. Kapitlet avslutas med en genomgång av diskussio-
nernas generella interaktionsformat och en jämförelse mellan de planerade dis-
kussionerna.

5.1 Introduktion till den empiriska undersökningen:
Klassrummet som arena för diskussioner
Diskussionerna ingår som del av en hel arbetsdag i skolan. De har också en
rumslig dimension där elever och lärare placerar sig på olika sätt i förhållande
till varandra. I följande avsnitt kommer jag att beskriva det institutionella sam-
manhang där meningsskapandet och deltagandet utvecklas.

5.1.1 Diskussionen som del av arbetsdagen
Människor för diskussioner i skiftande sammanhang; på caféer, pubar och vid
middagsbord, i olika former av sammanträden, eller i medias radio- och TV-
utsändningar. Även i skolans värld för elever diskussioner i skilda sammanhang,
till exempel under rasten eller i den icke påbjudna interaktionen i skolbänken.
Diskussioner förs också i undervisning som en del av en lektion. För elever är
sådana diskussioner en del av skoldagens rutiner. När eleverna och läraren deltar
i diskussioner i samhällskunskap och religionskunskap blir deltagandet en del av
dagens schema; en lektion bland många andra lektioner i andra ämnen. Eleverna
har en skoldag och lektionen ingår i skoldagens schema. Det kan ibland betyda
att vissa händelser kan framstå som viktigare än att diskutera, åtminstone för
vissa av eleverna. Kanske ett kommande prov eller, om det är sent på dagen, att
de vill sluta lektionen.

Oavsett om en diskussion kan upplevas som befrielse eller som en börda är
den samtidigt del av en skoldag med flera andra åtaganden än just diskussionen.
Arbetsdagens olika rutiner ger en bakgrund till att elevernas engagemang kan
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variera från gång till gång. Eleverna deltar i planerade diskussioner som skol-
klass och en planerad diskussion ingår för dem som del av en skoldag eller skol-
vecka. Under diskussionen om genmanipulerad mat (D11) säger till exempel en
av eleverna att de nu borde sluta och gå och äta, och före diskussionen om döds-
straff önskar en annan elev sluta tidigare för att kunna gå på intersportaffären.

Något som sammanhänger med arbetsdagens vanor är troligtvis också delta-
garnas förväntningar på roll- och arbetsfördelning i undervisningssituationen.
Diskussionen ingår i en serie av tidigare (och kommande) lektioner i samhälls-
eller religionskunskap. En vardag som inbegriper flera typiska rutiner. Det är till
exempel en och samma lärare som leder diskussionen men som också rättar och
ger tillbaka prov och har ansvar för elevernas betygssättning, och därmed bland
annat får rollen som examinator för eleverna. Bland mina inspelningar kan det
senare illustreras av att läraren under en förberedelse till en diskussion om islam
(D08b) lämnar tillbaka ett poängsatt prov i religionskunskap. Examinationsmo-
mentet blir också märkbart i anslutning till vissa typer av diskussioner. I en av
diskussionerna som av läraren karakteriserats som ”undersökande arbetssätt”1

(D02) inleder läraren med kommentarer kring betygsättning, som föregåtts av en
fråga som elever tidigare tagit upp.

För att förstå vad som sker under planerade diskussioner behöver man upp-
märksamma vad som tidigare beskrivits som den sociokulturella kontext som
skolan utgör. Skoldagen ger en bakgrundsförståelse till varför interaktionen ut-
vecklas på olika sätt under diskussionerna.

5.1.2 Diskussionernas fysiska och kroppsliga rum
Gordon et al. (2000) påpekar vikten av att uppmärksamma skoldeltagarnas pla-
cering i det fysiska rummet. Elevernas placering innebär i nästan samtliga fall att
de sitter placerade framåt mot läraren som står längst fram, d.v.s. enligt den
välkända raduppställningen.2 Förutom diskussionerna i D01, där läraren står till
vänster nedifrån sett och eleverna sitter i smågrupper och D13 där läraren sitter
till höger nedifrån sett, samt D14 där läraren sitter till vänster om eleverna som
sitter i cirkel, används en sådan traditionell bänkradsuppställning.3 Deltagarnas
placering i rummet får konsekvenser för interaktionen. Till exempel kan vissa av
elevernas inlägg till varandra i den traditionella uppställningen yttras med blicken
riktad mot läraren som kommer att exemplifieras av några exempel i kapitel 8.

I de klasser jag spelat in används en fri placering vilket innebär att elever som
ofta umgås enligt skolklassens4 sociala mönster kan sitta bredvid varandra och
föra inofficiella samtal (se kapitel 3.5.4), också om frågor som tas upp i den av
läraren påbjudna helklassdiskussionen. Genom etnografisk information från
lärarna framgår att sådana placeringar också förekommer under mina inspel-
ningar. Inte minst är det vanligt att flickor ofta sitter med flickor och pojkar med
pojkar, ett mönster som också visats av Garpelin (1997) och  Sahlström (1999) i
högstadieklasser. Elevallianser under diskussionerna formas inte sällan mellan
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elever som sitter i samma bänkpar eller gemensamma bänkrader. I de lektioner
jag samlat in, också dem med breda tidsintervall emellan, sitter ofta samma elev-
er bredvid varandra. Sådana placeringar bidrar troligen också till att forma hel-
klassdiskussioner och hur sociala identiteter och band utvecklas i interaktionen
(Fine 1993; Garpelin et al. 1995). Jag kommer framför allt i kapitel 8 att ge
exempel på hur samspelet mellan eleverna formas genom hur de sitter och hur de
orienterar sig mot sina kamrater.

5.2  Diskussionen som del i lektionen
En diskussion är mycket sällan det första som sker under lektionen. Den ingår,
utöver att vara del av skoldagen och skolklassen, i  lektionens vidare samman-
hang. Lektionen innehåller olika lektionsfaser som kan karakteriseras som sam-
manhållna och övergripande aktiviteter (Agar 1985; Adelswärd 1988; Drew &
Heritage 1992; Linell & Gustavsson 1987) med urskiljbara målsättningar för
deltagarna. Lektionsfaserna kan analytiskt beskrivas som sekventiellt relaterade
där senare faser i olika avseende utvecklar föregående faser och formar inrikt-
ningen för dem som följer (Weade & Green 1989). För att förstå händelser under
en senare fas behöver man relatera den till en föregående lektionsfas och hur
tidigare händelser tar form genom att rekontextualiseras i den aktuella fasen (se
kapitel 3.5.3).

Diskussionen föregås av moment som också kan kännas igen från tidigare
klassrumsforskning. Sahlström5 har utifrån en genomgång av ett stort antal lek-
tioner på högstadiet urskiljt ett antal kategorier som jag här kommer att använ-
da för att visa i vilket lektionssammanhang som diskussionerna tar form. I grova
drag ser lektionerna ut på följande sätt även om det finns vissa variationer (se
appendix för en noggrannare beskrivning). Först kommer en upptaktsfas som
består av lärarens uppsamling, t.ex. att läraren hälsar och kontrollerar eller kom-
menterar närvaron i klassen. Efter upptaktsfasen följer en metodgenomgång där
läraren tar upp vad som kommer att ske under lektionen och fungerar som in-
ramning för de kommande aktiviteterna. Denna fas kännetecknas av vad Love
benämner curriculum orientation, i sin australiensiska studie av diskussioner
(Love 1999). Efter denna följer oftast (12/16) en elevarbetsfas med elevers bänk-
arbete som indirekt fungerar som förberedelse till helklassdiskussionen. I detta
moment förekommer ibland att läraren interagerar med eleverna genom att gå
runt bland deras bänkar. Efter elevarbetsfasen kommer helklassdiskussionen som
oftast (11/16) avslutar lektionen tillsammans med en kort kommentar från lära-
ren.

I diskussioner som saknar en föregående elevarbetsfas har eleverna fått i upp-
gift att läsa texter (D11), tittat på film vid ett tidigare tillfälle (D12),6 eller varit
på studiebesök (D08a). Endast en diskussion på handelsprogrammet (D14) in-
leds med lärarens kortare upptakt med en tidningsartikel utan någon föregående
elevuppgift. Denna diskussion har dock föregåtts av en tidigare med samma tema
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(dödsstraffet) och som eleverna och läraren hänvisar till under den pågående
diskussionen.

När man studerar helklassdiskussionen som del av en lektion kan man urskil-
ja en företeelse som är typisk för klassrummet: att  eleverna förväntas vara förbe-
redda inför helklassdiskussionen genom olika skoluppgifter. Att delta i lektioner
som läraren leder och som är organiserade efter att eleverna förväntas lära sig
nya saker ingår i skolans kultur sedan lång tid tillbaka. Helklassdiskussionerna
ingår i lektionssammanhang som bidrar till att forma vad som sägs och görs
under diskussionerna och till vilka förväntningar deltagarna har på varandra (se
kapitel 3.5.3).

Till skillnad från vad Love (1999) fann i sin undersökning kännetecknas inte
helklassdiskussionerna i mitt material av flera inbördes faser. De faser som kom-
mer att presenteras i föreliggande kapitel samt i följande kapitel 6 är inledningar
och avslutningar. Under de helklassdiskussioner där eleverna fått till uppgift att
besvara frågor tar läraren kontinuerligt upp frågorna under olika tillfällen. I en
vid mening kan sådana tillfällen också karakteriseras som diskussionsfaser, men
dessa sker inte efter ett bestämt mönster förutom under öppningen av diskussio-
nen.

Det finns två viktiga skäl till att studera och analysera helklassdiskussionen
som en lektionsfas; det första är att helklassfasen är ett urval som är gjort ur en
redan påbörjad lektion (se kap 4.3); för det andra är lektionen ett övergripande
organisationsmönster som är typisk för skolan och bidrar till att forma deltagan-
det och meningsskapandet under diskussionsfasen.

5.3 Diskussionens planering och presentation
För att åstadkomma en planerad diskussion använder sig deltagarna oftast av
presentationer som görs under metodgenomgången. Genom att i metodgenom-
gången benämna och föregripa vad som kommer inramas diskussionen och blir
en planerad aktivitet med syftet att fokusera ett eller kanske flera ämnen under
en viss tid. Utifrån Goffman (1974) kan talet om en förestående aktivitet betrak-
tas som en inramande resurs för vad som ska följa. Vad som inledningsvis mar-
kerats är inte liktydigt med det som faktiskt eller i praktiken följer. Mycket ofta
är ändå deltagare, speciellt i institutionella sammanhang, orienterade mot vad
som från början är planerat eller angivet för den aktivitet som följer (Sarangi 2000,
s. 7–10).

Det första tillfälle där deltagarna förbereder sig inför den kommande aktivite-
ten är den föregående lektionen, eller föregående lektioner.7 Ett exempel där det
tydligt framkommer att diskussionen är planerad före lektionen är diskussionen
om pornografi (D12). En av eleverna markerar att läraren nu borde vara färdig
med sin information till klassen och att diskussionen kan börja (innan läraren
talat färdigt, rad 02). Läraren svarar entusiastiskt och hänvisar till att eleverna
tidigare varit med under planeringen (rad 07).
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Exempel 1: Välja tema
D12, Berg, Doris
01 L: (...) så kommer jag och plågar er d[är också

02 J:                                    [ska vi deba[ttera nu

03                                                       [mm ((hörs när

04    två flickor kollar ett datum i almanackan))

05 L: J:A ((hurtigt))

06 S: ja ((till den andra bänkgrannen))

07 L: hörrni (1,0) nu hade ni ju själv valt tema (…)

Det är läraren som oftast (13/16 gånger) presenterar för klassen att lektionen
kommer att innehålla ett moment av diskussion.8 Gemensamt för alla presenta-
tioner är att eleverna förväntas ägna sig åt ett problemområde där deras egna
kommentarer och synpunkter fungerar som resurs för att behandla ämnet.
Presentationerna innehåller formuleringar som är specifika för dagens ämne och
för hur ämnet är avsett att bli behandlat. De görs oftast i en monologisk stil där
läraren talar och eleverna lyssnar för att sedan följa upp lärarens instruktioner.
Genom elevernas uppföljningar blir presentationerna kollektivt förankrade. Ib-
land används verbet ”diskutera” eller substantivet ”diskussion” explicit (8/16),
såsom i följande exempel, där det också hänvisas till en tidigare diskussion.

Exempel 2: Diskutera och ta upp
D13, Berg, Erik
01 L: de- jag tänkte (.) det vi skulle diskutera och ta upp nu (.) vi

02    har ju hållit på lite m- med etiska frågor och (.) och vi hade

03    en (.) riktigt hetsig och vild diskussion omkring (.) det här

04    med hom- homosexualitet (…)

Lika ofta nämns inte orden ”diskutera”, ”diskussion” eller ”debatt” alls (liksom
i dokumenten) utan eleverna uppmanas istället att delta i aktiviteten på ett mer
indirekt sätt. I den följande lärarpresentationen, som gäller diskussionen om hur
vissa muslimer ser på västerlandet (D08b), beskriver läraren innehållet i en text
och fokuserar på det som eleverna kommer att ”tänka på” i samband med läs-
ningen av den.
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Exempel 3: En hel del att tänka på
D08b, Sjö, Carl
01 L: ja: .hh hörrni jag tror att vi övergår till en text som ni läser

02    (.) ni har fått några frågeställningar men man kan ju ta upp

03    (1,0) en hel del (.) som man kommer att tänka på när man läser

04    texten (1,0) det är alltså [en muslim som ser på vårt samhälle»

05 U:                            [ska man skriv-

06 L: »(0,7) och tycker att en del saker kanske skulle kunna ändras på

07    (.) och då jämför man med det muslimska [(   ) och säger att»

08 B:                                         [((hostar tre gånger))

09 L: »där har man svaret

10 U: ska man skriva eller ska vi diskutera ((hostar)) diskutera (   )

11    ska man skriva (ner) [svaret

12 L:                      [du kan skriva lite kommentarer om du vill

13    på den här- på frågorna ((L går runt och ger tillbaka prov))

Utdraget visar också att begreppet ”diskussion” senare tas för givet av läraren.
Ulrika tilltalas som individ i termer av ”du” och ”om du vill”; för läraren är det
väsentliga inte om uppgiften ska karakteriseras via begreppet ”diskutera” som
Ulrika använder för att få veta om hon ska skriva eller inte. Benämningarna
”vad man kommer att tänka på” och i den sista av lärarens kommentarer ”lite
kommentarer” (rad 12) uppfattas inte av läraren som kvalitativt skilda från att
”diskutera”.

Ibland (5/9) liksom i ovanstående exempel när uppgiften innefattar bänkarbe-
te (9 gånger) är syftningen vag huruvida lärarens presentation syftar på bänkak-
tiviteten. För läraren och eleverna är det är två moment som hör nära samman.
Min analytiska användning av presentationen syftar då på att helklassfasen inne-
sluts i flera av presentationerna tillsammans med elevarbetsfasen. Alla presenta-
tioner följs upp av eleverna (med något undantag)9 och visar att aktiviteten upp-
fattas som både begriplig och socialt accepterad av dem.

I lärarens presentation kan ämnet också presenteras som något eleverna kan i
princip lika bra som läraren själv (9 av13 presentationer), eller som att lärarens
kunskaper är större än åtminstone de flesta av elevernas i klassen (4/13). Den
senare formen gäller framför allt lärare Anton och Sp1 (3/4). Följande exempel
som presenterar en diskussion10 om u-länders försörjningsproblem visar att lära-
ren inte räknar med att eleverna kommer in i situationen med fullt utvecklade
kunskaper i ämnet.
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Exempel 4: Därför går ni skolan
D02, Skog, Anton
01 L: (…) det viktiga är att ni kommer någon vart att ni

02    har analyserat kommit med eh nån motivering som ni stöder på

03    .hh och de hänger oftast ihop (1,0) men sen är det ju de att det

04    finns vetenskapliga teorier som är mycket bättre än vad både

05    jag och ni kan (.) och som har hunnit längre och det är klart

06    ni kan ju inte dom (.) det är ju därför ni går i skolan för att

07    liksom (0,7) bygga på en massa såna där saker (.) och vågar

08    ni inte analysera och vågar göra fel då kommer ni ju ingen

09    vart (…)

Även om läraren också räknar sig själv bland de ”okunniga” (rad 04–05) och
hävdar att vad som finns tillgängligt är teorier om problemet (d.v.s. u-länders
försörjning) säger han också att eleverna går i skolan för att lära sig (rad 06).
Därmed framställer han indirekt sig själv som mer kunnig i ämnet och om hur
man lär sig det. Man kan säga att han här agerar som en ställföreträdande sak-
kunnig på området. Eleverna som inte kan de vetenskapliga teorierna förutsätts
då undersöka och samtidigt lära sig mer med hjälp av någon som har mer kun-
skap (jfr. Billig et al. 1988).11 Han anger också efter vilka kriterier som han sätter
betyg i sådana sammanhang.12 Ett exempel på en mer jämbördig presentation är
när samma lärare inleder den föregående diskussionen med att istället betona
elevers kunskaper och erfarenheter som resurs för den förestående diskussionen.

Exempel 5: Erfarenheter från olika håll
D01, Skog, Anton
01 L: (…) då tänkte jag vi skulle börja med (.) våra attityder (0,7)

02    vad vi egentligen tycker och tänker (0,7) och nu är ni (.)

03    blandade med olika erfarenheter från olika håll med kompisar me-

04    en del har kanske varit ute och rest (.) en del kommer (.) från

05    andra delar av världen än sverige och och har ett annat

06    perspektiv på det här (.) och då är det rätt kul att diskutera

07    det här (1,0) och det första det är en sån där (.) allmän

08    inställningsfråga (0,7) när man använder ordet uländer så är det

09    lite som lite halvslarvigt och så där (.) och då är frågan (.)

10    vad lägger ni egentligen i det (…)

Läraren använder bland annat klassens höga andel av elever med invandrar-
bakgrund (rad 04–05; se tabell 4.2, klass Skog Sp1) som skäl för att eleverna är
kapabla till att själva bidra med synpunkter. Även om man kan notera att läraren
antyder att det enligt honom finns bättre och sämre definitioner av begreppet u-
länder och det ingår i diskussionen att reda ut dem, skiljer sig presentationen
från hur han i det föregående exemplet beskrivit elevernas förmåga att själva
förstå problemet.
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Lärarens annonsering omfattar alltså, förutom att klargöra att eleverna för-
väntas ägna sig åt en planerad diskussion, en specificerande beskrivning av vad
för typ av diskuterande aktivitet som han/hon förväntar sig. Till det senare hör
också att diskussionerna undervisningsmetodiskt blir organiserade på olika sätt.
I samband med presentationen i exempel 4 får eleverna till uppgift att lösa pro-
blem från ett arbetsmaterial, medan presentationen i exempel 5 följs av en upp-
gift där eleverna resonerar kring två frågor utifrån deras egna attityder (se rad
07–08).

En diskussion i helklass börjar alltså för det mesta med att bli presenterad
innan den inleds (13/16). De enskilda handlingar som ingår där formas ofta av
vad som sagts i den inledande lektionsfasen. Den planerade diskussionen är ett
resultat av deltagarnas orientering mot här-och-nu, men för att förstå hur delta-
garna åstadkommer här-och-nu är det viktigt att känna till vilka kontextuella
resurser i form av föregående gemensamma erfarenheter (Goffman 1974) de an-
vänder sig av.  Under några av lektionerna framkommer också att eleverna själ-
va,13 före diskussionen, varit delaktiga genom att välja diskussionsämne medan
det i andra fall varit läraren.14 Jag återkommer till frågan om elevers inflytande
över diskussionsämnen i kapitel 10. När diskussionen inramas som en elevoriente-
rad aktivitet är det intressant att studera hur fördelningen av talutrymmet ser ut.

5.4 Fördelningen av det kvantitativa talutrymmet mellan
lärare och elever under diskussionerna
Planerade diskussioner har som ett mer eller mindre uttalat syfte att utgå ifrån
elevernas kommentarer, där eleverna får en mer aktiv roll i undervisningen. Mot
bakgrund av hur diskussionen ramas in är det intressant att undersöka hur ak-
tiva eleverna är i sitt deltagande under hela den planerade diskussionen.15 Man
kan då undersöka elevernas respektive lärarens talutrymme utifrån grov-
transkriptioner av det inspelade materialet. Talutrymmet ger en bild av hur
mycket läraren respektive eleverna talar i antal ord.16 En kvantitativ undersök-
ning av talutrymmet syftar inte till att beskriva hur deltagarna skapar mening
eller hur talutrymmet konstrueras i interaktionen (se Sahlström 1999); den ger
istället en allmän karakteristik av hela lektionsfasen. Jag vill understryka att ana-
lysen ingår i en översikt av de planerade diskussionerna och inte syftar till att ge
en systematisk kvantitativ undersökning av olika dominansmått i interaktionen
(se t.ex. Aronsson 1999; Svenson 2001). I anslutning till resultaten förs några
hypotetiska resonemang, där skillnader mellan de olika diskussionerna kommen-
teras.
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Tabell 5.1: Talutrymme i antal ord

Diskussion Klass och lärare  Lärare Elever

D01: Biståndspolitik Skog sp1, Anton 45% (2356 ord) 55% (3336 ord)

D02: Biståndspolitik Skog sp1, Anton  73% (2993 ord) 27% (1092 ord)

D03: Biståndspolitik Skog sp1, Anton 69% (1600 ord) 31% (708 ord)

D04: Datorisering Skog sp1, Anton 65% (2697 ord) 35% (1479 ord)

D05: Civilt motstånd Sjö sp3, Bodil 37% (1314 ord) 63% (2270 ord)

D06: New age Sjö sp3, Bodil 37% (1134 ord) 63% (1943 ord)

D07: Skattepolitik Sjö sp2, Carl 27% (1412 ord) 73% (3784 ord)

D08a: Moskén i stan Sjö sp2, Carl 38% (498 ord) 62% (794 ord)

D08b: Islam och väst Sjö h3, Carl 31% (1558 ord) 69% (3391 ord)

D09: Biståndspolitik Sjö sp2, Carl 40% (633 ord) 60% (950 ord)

D10a: Gudstro Sjö h3, Carl 51% (1095 ord) 49% (1031 ord)

D10b: Kvinnor i pakistan Sjö h3, Carl 46% (325 ord) 54% (375 ord)

D11: Genmanipulering Berg sp2, Doris 37% (3518 ord) 63% (5846 ord)

+ Nynazister i pressen

D12: Pornografi i media Berg sp2, Doris 22% (1845 ord) 78% (6495 ord)

D13: När är man vuxen? Berg hp3, Erik 62% (2801 ord) 38% (1737 ord)

D14: Dödsstraffet Berg hp3, Erik 49% (3730 ord) 51% (3858 ord)

Medelvärde: Lärare 45,6% Medelvärde: Elev 54,4

Medianvärde: Lärare 45,5% Medianvärde: Elev 54,5%

Som framgår av tabellen varierar det mycket mellan diskussioner där läraren
talar mest till dem där läraren talar minst. De siffror där läraren talar mest över-
stiger till och med den berömda två ”tredjedelsregeln” (Bellack et. al. 1966;
Einarsson & Hultman 1984;17 69% samt 73%).18 Måtten är dock inte helt jäm-
förbara, eftersom den tidigare forskningen har räknat i tid (Einarsson & Hult-
man 1984), transkriberade rader samt taldrag (Bellack et al. 1966, s. 41–43),
och inte antalet ord.19 Om man ändock antar att siffrorna tjänar till en grov
jämförelse mellan måttenheterna, ligger lärarens talmängd genomsnittligt klart
under ”två tredjedelsregeln”. Endast två (planerade) diskussioner får en högre
siffra. Medianvärdet för läraren, som Bellack et al. använder, ligger på 45,5%,
och medelvärdet på nästan samma 45,6%, medan Bellacks grupp noterade två-
tredjedelsvärdet 72,6% för mängden av transkriberade rader.

De diskussioner som ligger över tvåtredjedelsregeln leds av läraren Anton och
karakteriseras av honom som ”undersökande arbetssätt”. Eleverna bedömdes
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inledningsvis av honom som mindre kunniga än han själv (se exempel 4 i avsnitt
5.3 ovan). Tabellen visar att lärarna skiljer sig åt i talmängd, även under planera-
de diskussioner som inte av läraren karakteriserats som ”undersökande arbets-
sätt”, vilket är tydligast under diskussion D04 där Anton talar 65% av antalet
ord. Också i denna (planerade) diskussion beskrivs eleverna som mindre insatta
än läraren i presentationen. Man kan jämföra dessa siffror med läraren Eriks
diskussion (D13) på handelsprogrammet om vuxenblivandet som också, om än i
vagare ordalag, presenteras så att eleverna inte är lika insatta i ämnet som lära-
ren och där uppgiften består i att ge exempel på övergångsriter i samhället; i den
diskussionen talar läraren 62% av antalet ord.

Det finns tidigare forskning som tyder på att lärare skiljer sig åt vad gäller
individuell stil och talmängd (Adelswärd et al. 1997, s. 39). I det inspelade mate-
rialet är Anton den lärare som talar mest. En ytterligare skillnad mellan lärarna
som kan vara värd att notera är att de två kvinnliga lärarna talar genomsnittligt
mindre än de manliga.

Förutom att presentationer där läraren beskriver sig som mer kunnig följs av
en större mängd lärartal kan man också anta att elevernas tidigare kännedom
om ämnet är viktig för deras talmängd. Det är troligt, eller åtminstone möjligt,
att de flesta elever i årskurs 1 som deltar i diskussion D02 och D03, inte har
ägnat alltför stor tid åt ämnet u-länders försörjningsproblematik tidigare. Den
stora andelen tal (73% respektive 69%) som i huvudsak görs genom anföranden
och i I-R-E-sekvenser innehåller få initiativ till eleverna att presentera sina tolk-
ningar av problemen, något som också ligger i linje med hur Anton först presen-
terar diskussionerna.20  Den diskussion som innehåller störst andel tal från elever-
na är den om pornografi (78%) där eleverna också själva varit med och valt
ämne (se exempel 1 ovan). Ämnet pornografi är troligen också mer bekant för
många elever än u-länders försörjningsproblem. Andra diskussionsämnen med
hög elevaktivitet är skattepolitik (73%) där rättvisefrågor kring den personliga
ekonomin tas upp. Diskussionen om hur en muslim kritiserat västerländskt fa-
miljeliv (69%) har också en hög andel tal av eleverna som också till stor del är
flickor (klass H3, se tabell 4.2). Också här är det sannolikt så, att många elever
kan använda sin vardagliga kunskap och erfarenhet som resurs, vilket bidrar till
att deras talaktivitet blir stor. Elevernas publika interaktion är under dessa lek-
tioner mycket vanlig och läraren får ibland anstränga sig för att komma in i
interaktionen.

Under hälften av diskussionerna talar eleverna 40% eller under (t.o.m. 22%)
och i den andra hälften mer än 40% (t.o.m. 73%) av talutrymmet. I jämförelse
med en annan känd och institutionaliserad diskussionsarena, TV-debattprogram,
ligger lärarens genomsnittliga talmängd generellt högre än programledarens.21

Skillnaden mellan lärarens och programledarens talaktivitet kan tolkas så, att
läraren traditionellt haft rollen att lära eleverna sådant som de antas behöva
kunna. Lärarens högre andel tal kännetecknas av att diskussionerna ingår i ett
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pedagogiskt sammanhang där läraren fungerar som ledare (Alvermann et al. 1990
i kapitel 3.4). Man kan fråga sig hur mycket en lärare kan prata utan att elever-
nas synpunkter och kommentarer ställs i bakgrunden och aktiviteten i praktiken
övergår till en annan undervisningsform än vad många skulle benämna som dis-
kussioner. Till exempel Cazden (1988) skriver om ”verkliga diskussioner” och
anger elevernas inflytande som viktigt kriterium.

Med utgångspunkt från Goffman (1974) är det som tidigare sagts möjligt att
den föregående inramningen inte behöver få praktiska följder som motsvarar
hur aktiviteten definierats. Även om man räknar bort de två diskussioner som
läraren inte själv beskrivit som diskussioner är fortfarande tre av (de planerade)
diskussionerna sådana att läraren talar mer än 50% av talutrymmet. Beroende
på hur syftet med vissa diskussioner definieras behöver ett stort talutrymme från
läraren inte utesluta att det faktiskt rör sig om diskussioner där elevernas kom-
mentarer och synpunkter ändå är centrala. En del diskussioner kan, som Wells &
Nassaji (1999) poängterat, följa I-R-U-mönster (se kapitel 3.3) där läraren leder
interaktionen och eleverna kontinuerligt resonerar om uppgiftsämnet utifrån sitt
eget omdöme. Någon tydlig gräns för när mängden av lärarens tal i praktiken
löser upp diskussionen som form finns förmodligen inte, men ju mer läraren
talar ju svårare blir det till sist att avgränsa diskussioner från mer lärarcentrerad
helklassundervisning. Skälet är att de frågor som tas upp till diskussion är så
pass komplexa att en liten mängd tal från eleverna inte skulle tillåta att de frågor
som de förväntas behandla inte får en rimlig belysning. Om en klass på 20–30
elever talar betydligt mindre än läraren är det möjligt att i efterhand fråga om
undervisningen i praktiken blev lärarcentrerad, vilket inte motsvarar vad många
lägger i begreppet diskussion.

5.5 Talutrymme och kön under diskussionerna
Inom genusforskning varnas för könsneutrala begrepp som i praktiken kan dölja
dominansmönster. Hitintills jag har jag talat om eleverna. Kan man säga något
om talutrymmet som går bakom den könsneutrala beteckningen ”elever”? Ett
konkret skäl att undersöka talutrymmet mellan pojkar och flickor är att flickor
tidigare beskrivits som tystare än pojkar (t.ex. Almlöv 1995; Ohlsson 1995).
Mest känd i svenska sammanhang är Einarsson & Hultmans (1984) Godmorgon
pojkar och flickor som jag i huvudsak kommer att referera till i detta avsnitt.

Einarsson & Hultman fann att två tredjedelar av elevernas talutrymme i tid
tillfaller pojkarna och att detta sker på olika undervisningsstadier. De gjorde
även ett experiment i lärarlösa teoretiska gymnasieklasser som visade att pojkar-
na dominerade interaktionen. Deras undersökning presenteras i en bok som i
dess föregående kapitel massivt visat på pojkarnas verbala dominans. De kon-
kluderar att undervisningen i skolan bidrar till att göra kvinnor till offentlighet-
ens tigare och männen till dess talare (Einarsson & Hultman 1984, s. 211).
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För att få en tydlig uppfattning av hur mycket pojkar respektive flickor talar
som grupper i klassen, behöver man veta hur många pojkar respektive flickor
som var närvarande när den aktuella lektionen spelades in.22 Eftersom jag inte
hade intresse för frågan under den största delen av arbetet har jag inte dokumen-
terat detta antal i samtliga av diskussionerna. Tabellen nedan visar diskussioner
från de tre klasser där jag har uppgifter om närvaron för flickor respektive poj-
kar.23

Tabell 5.2: Talutrymme mellan pojkar och flickor

Diskussion Klass och lärare Flickor Pojkar

D01: Biståndspolitik Skog sp1, Anton 62% (2356 ord) 38% (980 ord)

(16 närvarande) (11 närvarande)

D02: Biståndspolitik Skog sp1, Anton 88% (986 ord) 12% (106 ord)

(13 närvarande) (10 närvarande)

D03: Biståndspolitik Skog sp1, Anton 82% (609 ord) 18% (99 ord)

(15 närvarande) (11 närvarande)

D04: Datorisering Skog sp1, Anton 43% (849 ord) 57% (630 ord)

(16 närvarande) (9 närvarande)

D11: Genmanipulering Berg sp2, Doris 40% (4379 ord) 60% (1167 ord)

+ Nynazister i pressen (22 närvarande) (5 närvarande)

D12: Pornografi i media Berg sp2, Doris 55% (5451 ord) 45% (1845 ord)

(17 närvarande (4 närvarande)

D13: När är man vuxen? Berg hp3, Erik 27% (649 ord) 73% (1088 ord)

(17 närvarande (7 närvarande)

D14: Dödsstraffet Berg hp3, Erik 62% (1461 ord) 38% (2397 ord)

(3 närvarande) (8 närvarande)

Medelvärde flickor 57,4% Medelvärde pojkar 42,6%

Medianvärde flickor 58,5% Medianvärde pojkar 41,5%

I samtliga tre klasser varierar talutrymmet mellan pojkar eller flickor. En bak-
grund till variationen inom klasserna Sp1 och Sp2 kan vara ämnets karaktär som
eventuellt tilltalar pojkar eller flickor olika mycket. Den diskussion med Sp1 där
pojkarna dominerar handlar om datorer och har föregåtts av en film med uto-
piska inslag. Flickorna i samma klass visar en större talaktivitet än pojkarna när
det gäller biståndsfrågor i D01–D03. Teknik och mer socialt inriktade frågor
kan eventuellt ha uppfattats som mer eller mindre intressant för pojkar respek-
tive flickor. Diskussionen om pornografi med klass Sp2 där flickorna dominerar,
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har föregåtts av en dokumentärfilm där sexuella övergrepp på kvinnor visas;
ämnet som växer fram före diskussionen är om våldtäkt på kvinnor och porr
hänger samman, vilket kan bidra till att skapa ett starkt engagemang hos flick-
orna i klassen. I diskussionen om dödsstraffet i klass Hp3 är det emellertid svå-
rare att förstå variationen med utgångspunkt från att ämnet skulle intressera
flickor mer än pojkar.

Där jag inte haft underlag för att beräkna kvoten – antal närvarande flickor
och pojkar/antalet publika ord av klassens pojkar respektive flickor – sitter flick-
orna definitivt inte tysta; det rör sig uppskattningsvis om ett deltagande där flick-
orna talar minst lika mycket.24 I de ovannämnda åtta diskussionerna med tre
klasser verkar alltså ämnet ha större betydelse än huruvida man är flicka eller
pojke generellt. Med ett så litet datamaterial är det svårt att dra slutsatser om
utvecklingen sedan 1981 när den tidigare undersökningen gjordes (1984, s. 236).
Kanske ingenting har förändrats eller så har lärare blivit mer medvetna om oba-
lans och lyft fram flickorna mer? Einarsson & Hultmans undersökning baseras
på sammanlagt sju klasser, d.v.s. en klass mer än mina sex om jag räknar hela
mitt material inklusive de klasser där det aktuella deltagarantalet för pojkar och
flickor inte observerats. I jämförelse med Einarsson & Hultman pekar min un-
dersökning ändå på att flickor kanske inte är mer tillbakadragna än pojkar när
de ska diskutera ämnen i det offentliga samtalet.

Efter denna kvantitativa översikt kommer jag nu att presentera en undersök-
ning av gemensamma drag som baseras på kvalitativa jämförelser. I slutet av
kapitlet försöker jag relatera den kvantitativa och kvalitativa undersökningen
till varandra för att besvara avhandlingens första delfråga om likheter och skill-
nader mellan diskussioner.

5.6 Mönster i diskussionernas  meningsskapande
När lärare och elever möts för att diskutera är de inte bara inriktade på att mötas
utan naturligtvis också på vad de säger. Deltagarna möts alltså för att skapa
mening; till största delen kring vad som är diskussionens huvudämne.25 I analy-
sen av diskussionernas meningsskapande har jag valt att utgå från vilka åter-
kommande drag jag har funnit. Det har då visat sig vara generella mönster för
hur deltagarna skapar mening snarare än en karta över vad de säger i specifika
frågor.

Lärarens förhållningssätt karakteriseras ofta av att framställa frågor till elever-
na i termer av två alternativ som för/emot, ja/nej eller positivt respektive nega-
tivt. Ett återkommande drag är också att läraren i olika sammanhang introduce-
rar teman som elevernas inte antas känna till. Typiskt för läraren är dessutom att
positivt framhäva värderingar som är brett förankrade i samhället. De exempel
som belyser att lärarna gör så är att de förespråkar solidaritet med U-länder
(D01; D02; D03; D09; D11); en positiv inställning till datorisering (D04), in-
vandrares rätt att utöva sin religion i Sverige (D08a) att islam är en ”respekta-
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bel” religion (D10b); att civilt motstånd kan vara moraliskt i vissa samhällen
(D05) och en kritisk hållning till dödsstraff (D14).26

Samtidigt som läraren, åtminstone inledningsvis, har ambitionen att få igång
diskussion som aktualiserar olika uppfattningar är läraren inte själv politiskt
neutral genom att lyfta fram former för argumentation som privilegieras i den
breda debatten (Love 1999; Shotter 1993). Däremot är det inte alltid så att alla
eleverna håller med läraren och flera exempel visar att läraren kommer i konflikt
med elever som på olika sätt ifrågasätter lärarens värderingar.

Eleverna i klassen är en relativt heterogen grupp som i flera avseenden har
andra syften med diskussionen än läraren. Därför kan man förstå att deras atti-
tyder ofta skiljer sig ifrån varandras. Det är vanligt att eleverna sinsemellan for-
mulerar åsikter som ofta förekommer i den offentliga debatten och därmed ock-
så tenderar att återskapa olika positioner där, framför allt  genom att vara för
och emot olika alternativ. Sådana kan gälla att vara höger/vänster i skattefrågor
(D07), liberal eller mer restriktiv till pornografi (D12) eller vara för eller mot
dödsstraff (D14). Ett antal sådana mönster kommer att beskrivas i kapitel 8. Vad
eleverna säger sammanhänger också med hur problemet presenteras av läraren
och inte minst av hur läraren ställer frågor som behandlas i kapitel 7.

5.7 Helklassdiskussionernas interaktionsformat: en översikt
Diskussioner i klassrummet är ett heterogent fenomen med olika funktioner (ka-
pitel 3.2–3.3). Farrars (1988) empiriskt grundade typologi tillsammans med den
övriga forskningen om diskussioner pekar på att diskussioner sker i flera kvalita-
tivt skilda former. Vissa interaktionsformat, mönster för deltagande (kapitel
3.5.1), är mer typiska och kännetecknande för vissa av diskussionerna än för
andra, vilket också stöds av Alvermanns et al. (1990) undersökning. Skillna-
derna kan förstås både som skillnader inom en och samma diskussion respektive
mellan olika diskussioner. Jag kommer här att presentera en översikt av inter-
aktionsformat och med hjälp av översikten kommentera hur olika diskussioner
skiljer sig sinsemellan. Översikten grundas på sådana mönster som jag urskiljt i
alla diskussioner, dock inte alltid i varje diskussion för sig, även om det oftast är så.

Begreppet interaktionsformat används som analysenhet för att karakterisera
diskussioners mönster för deltagande. De fungerar som enheter som oftast avlö-
ser varandra under diskussionen men också som byggstenar vilka kan kombine-
ras och direkt länkas samman med andra interaktionsformat. Sådana,  direkt på
varandra länkade format, är karakteristiska för läraren. Ett och samma lärarytt-
rande kan vara uppbyggt av tre, direkt av varandra följande format innan någon
elev responderar på det sammansatta yttrandet. Man kan notera att flera av
dessa också förekommer i andra sammanhang än i just diskussioner. Kanske
framstår det allra tydligast i de två former där läraren går in i diskussionen med
anföranden och i de I-R-E sekvenser där läraren kontrollerar elevernas kunska-
per. Ur avhandlingens teoretiska perspektiv betraktas de som delar av diskus-
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sionsfasens övergripande ram (se kapitel 3.5.1). De generella interaktionsformat
som här följer förekommer – med undantag av öppningar och avslutningar –
utspridda och fördelade över hela diskussionen. Flera av formaten består av ini-
tieringar från läraren, något som sammanhänger med att läraren leder diskussio-
nen. Inom ramen för interaktionsformatens mönster för deltagande kommer jag
också att belysa hur man utvecklar mening om de ämnen som diskussionen be-
handlar.

Inom varje kategori förekommer variationer. Den följande presentationen syf-
tar till att lyfta fram generella drag som kommer att specificeras i följande kapi-
tel. Vad som också kommer att framgå av flera exempel, som här och i senare
kapitel följer, är att flera interaktionsformat utvecklas genom att aktualisera hän-
delser i föregående lektionsfaser, framför allt elevarbetsfasen. De olika interak-
tionsformaten kan grupperas utifrån följande övergripande funktioner: (1) inter-
aktionsformat som används för att öppna och initiera till diskussion om olika
frågor (2) interaktionsformat mellan läraren och eleverna som inte initierar till
diskussion och (3) interaktionsformat där eleverna utbyter mening med varandra.

5.7.1  Interaktionsformat som används för att öppna och initiera diskussion
I sekvenser av den här typen ställer läraren frågor, där det framgår att svaret inte
är känt av läraren själv; eleverna visar i sin tur att de använder lärarens frågor
för att förhålla sig till diskussionens ämne. Frågorna förekommer i fyra grupper
och har följande funktioner: att inleda helklassdiskussionen, initiera frågor un-
der diskussionens gång med hjälp av föregående arbetsuppgifter, eller i mer im-
proviserad frågeform samt frågor som görs med hjälp av elevernas föregående
inlägg.

5.7.1.1  Läraren och eleverna öppnar diskussionen som fas i lektionen
Helklassdiskussionen inleds med att läraren initierar eleverna med en eller flera
B-frågor (där läraren inte känner svaret; 3.3.2) som sedan följs upp av elevernas
synpunkter. I öppningen av diskussionen etablerar deltagarna en kvalitativt ny
fas med en annan målsättning än den tidigare fasen/faserna. Inledningar, som
kommer att studeras i nästa kapitel 6, kan göras genom att smågruppsarbete
avbryts och redovisas, men också efter att helklassformatet redan etablerats. I
exempel 6 avslutar läraren en ämnesintroduktion om dödsstraffet (D14), där
han citerar en tidningsartikel om hur vissa amerikaner firat avrättningen av en
seriemördare. Han ställer sedan en inledande fråga till eleverna, där de uppma-
nas kommentera hur de uppfattar händelsen. Sekvensen illustrerar hur öppningen
av diskussionsfasen fordrar ett aktivt samarbete mellan läraren och eleverna för
att etableras och också hur läraren ger ett perspektiv på den fråga som han ak-
tualiserar.
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Exempel 6: Sådana där känslor
D14, Berg, Erik
01 L: (…) hat och aggressivitet fick under några timmar (1,0) eh

02    mycket (.) stort (.) utlopp (3,0) vad tror ni det beror på att

03    dom var så (0,7) att de blir sådana där känslor=det här är inte

04   påhittat utan det är faktiskt sant då

05    (1,0)

06 L: ni kan ju- om [ni har sett på teve ibland då- en avrättning i»

07 K:               [((till bänkgranne))

08 L: »USA (.) att det finns ju demonstranter då (.) såna som

09    protestera mot men det finns ju också [dom som-

10 p:                            ((Käckt))  [(             ) som man

11    inte kan göra något (    )

12 FP: ((skrattar))

13 L: men det finns såna - tvärtom som jublar då och ordnar

14   grillpartyn och ja- (1,0) men varför blir man så jublande glad

15   tror ni av- över en avrättning

16   (1,0)

17 L: är det nån som har nån tanke omkring det

18 E: men hade han gjort nåt (.) vad hade han gjort

Diskussionsfasen förankras efter att läraren ställt ett antal öppnande frågor och
en elev svarar vid det fjärde försöket. På rad 01–04 använder läraren en troligen
för många svenskar, uppseendeväckande händelse och ber om en psykologisk
förklaring av dödsstraffsanhängarnas beteende. Hans försök får först ingen re-
spons (rad 05), varpå läraren hänvisar till elevernas eventuella kännedom om
avrättningar från TV (rad 06). Den ”uppseendeväckande” händelse som läraren
använder (se kapitel 6.2) bemöts sedan med en (icke identifierad) elevs kommen-
tar som låter ironisk och utlöser flera skratt (rad 10–12). Läraren gör ytterligare
ett försök på rad 14–15 som inte heller det får någon uppföljning. Efter fjärde
försöket på rad 17 ”är det nån som har nån tanke omkring det” svarar (eleven)
Erik att han vill få mer information om den avrättade personen och visar att han
är intresserad av att kommentera lärarens fråga. Han fungerar därmed som en
kollektiv representant för de andra eleverna genom att engagera sig i den publika
interaktionen och initialt etablera den planerade diskussionen.

Den föregående lektionsfasen där läraren presenterar information till eleverna
(rad 01–02 och föregående) övergår inte bara till en planerad diskussionsfas, den
används också som resurs för inledningen. Tidningsnyheten som citeras ger ock-
så ett perspektiv på dagens ämne (Linell 2001b); att dödstraff kan åtföljas av
starka hämndkänslor ”varför blir man så jublande glad tror ni av- över en av-
rättning” (rad 14–15). Lärarens val av text och uppföljande frågor antyder ock-
så en kritisk attityd till dödsstraffet när han refererar en speciell händelse, där
människor gottar sig åt en avrättning (se avsnitt 5.6 ovan). När läraren säger att
händelsen inte är påhittad utan faktiskt sann inbegriper han även hur avrättning-
en skildras – där hat och aggressivitet sägs ha fått stort utlopp (rad 01–02) – och
ger skildringen en faktisk karaktär (kapitel 3.5.2). Erik förhåller sig till lärarens
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sista fråga genom en annan fråga om vad den avrättade hade gjort för något.
Genom sin fråga visar Erik att svaret beror på vad den dömde hade gjort som sin
tur antyder att, åtminstone dödsstraff, kan vara befogat i vissa fall.

I denna sekvens framgår hur läraren och eleverna samförhandlar om intresset
för att delta och om olika perspektiv på diskussionsämnet när den nya diskus-
sionsfasen etableras. Att inleda en helklassdiskussion är alltså ett gemensamt
arbete.

5.7.1.2  En förberedd fråga aktualiseras under den pågående diskussionen
Förberedda frågor som också kan användas i helklassdiskussionens inledning (se
kapitel 6.1) är länkade till händelser i tidigare fas. De fungerar därför samtidigt
som redovisning för eleverna och görs då ofta med så kallat återgivet tal (eng.
reported speech; Volosinov 1973). Frågorna aktualiseras av läraren vid olika
tillfällen under diskussionen. Deras presentation i form av återgivet tal visar på
ett tydligt sätt att helklassdiskussionen ingår i en lektion. Elevernas svar sker på
gränsen mellan att göra inlägg här-och-nu och en presentation som refererar till
ett eller flera tidigare textuella händelser från elevarbetsfasen. I exempel 7 hänvi-
sar läraren till en förberedd fråga när det uppstår en längre paus (rad 01) och
lyckas med hjälp av den engagera eleverna i diskussionen. Läraren frågar Nora
och hennes grupp, som också består av Ylva och Bea, om de tidigare har funde-
rat kring beskattning av företag (rad 04). Bea presenterar sedan gruppens svar
efter en intern förhandling om vem som ska svara.

Exempel 7: Har ni funderat
D07, Sjö, Carl
01    (4,0)

02 L: ha�

03    (1,0)

04 L: vad säger ni nora har ni funderat på det där

05   (2,0)

06 B: vilken

07 Y: v[i

08 N:  [°ja°

09 L:  ja

10 Y:  vi (.) [ja  (  ) titta ((tar papperet från Noras sida))

11 N:         [(

12    (1,0)

13 Y: öhm (1,7) ja (.) det har vi gjort (.) vi har funderat på det

14    här.

15 R: [(   )

16 B: [de- liksom är att dom va hetere: (.) vi ska ta de här att dom

17    anställer en till i stället då kommer det till som själva

18    företaget med om- så kommer det till en mass- extraavgifter för

19    dom bara för att anställa en ny person som eh

20    arbetsgivaravgiften det kommer att bli massor med annorlunda

21    skatter och så där bara för att du ska ha en person till som

22    jobbar där (…)
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Innan Bea presenterar gruppens svar (rad 16–22) sker en förhandling inom grup-
pen kring vem som ska föra gruppens talan (rad 06–16). Sådan elev-elev-
interaktion är en konsekvens av att frågan syftar på en tidigare aktivitet under
lektionen, där läraren tar initiativ att rekontextualisera en föregående aktivitet i
den pågående diskussionen (jfr. Floriani 1993; Gee & Green 1998). Ett intres-
sant fenomen är att en kontroversiell fråga, om beskattning på arbete, här fram-
ställs som gruppens gemensamma slutsats, vilket konsekvent sker när läraren
tidigare ställt en fråga som besvaras i par eller grupp (se också kapitel 8.2.3.2).
Flera drag i exemplet – en inbördes arbetsfördelning, att eleverna löser en upp-
gift, och presenterar den i form av återgivet tal – visar att planerade diskussioner
kan inbegripa ett slags arbete där eleverna redovisar vad de kommit fram till.

5.7.1.3  Sekvenser där läraren initierar en oförberedd fråga utifrån eget tema
Läraren för också in frågor som eleverna förväntas ”haka på” under diskussio-
nens gång. I exempel 8 tar läraren fasta på en aspekt i en konservativ muslimsk
debattartikel som klassen har läst i elevarbetsfasen. Han använder sin fråga för
att följa upp Inez kommentar att kvinnor bör förvärvsarbeta i händelse av att
mannen skulle dö i förtid (rad 01–06).

Exempel 8: Men det står ju också
D08b, Sjö, Carl
01 L: [du tycker man måste förbere- da sig för [(nån nån   )

02 FE:                                         [((skratt [ ))

03 H:                                                    [JA:

04 G: £man vet aldrig£ he he

05 L: n[ä:e

06 I:  [jo men det är väl också en anledning (jag vet inte)

07     (1,7)

08 L: .hh men det står ju också att i sverige så har barnen (.)

09        alstrare men dom har inga

10    (1,5)

11 FE: föräldr[ar

12 L:         [fö- föräldrar (1,0) utan (.) alstrarna lämnar bort

13    barnen till andra för att sköta� dom. (1,7) finns det (.) nån

14   önskan hos dom flesta föräldrar att dom skulle kunna vara hemma

15    för- kanske både sex och sju och (.)

16 U: mm

17 L: [åtta år

18 U: [�det tror jag �

19 B: det tror jag [också ((nickar))

Lärarens fråga (rad 13–15) visar att eleverna förväntas kommentera något han
själv inte vet. I den utdelade texten finns inga uppgifter om vilken barnomsorg de
flesta föräldrar vill ha eller önskar sig. Det är möjligt att läraren senare skulle
kunna följa upp elevernas svar med att hänvisa till en eventuell statistisk under-
sökning (vilket han inte gör). Som Edwards och Furlong (1978) påpekar är
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lärarfrågornas ”öppenhet” inte oberoende av hur läraren följer upp dem. Redan
innan läraren hunnit fullborda sitt yttrande på rad 15 får han två jakande svar av
Ulrika (rad 16 och 18) med ett ytterligare instämmande från Beatrice på rad 19.
Lärarens fråga fyller sin funktion även om han för in ett nytt tema i förhållande
till vad Inez tog upp i början på exemplet; ett tema som förmodligen också är
välkänt för flera av eleverna i årskurs 3. Som framgår av exempel 8 används här
en form av kommunikation (I-R-E) av läraren som resurs för en annan, vilket jag
återkommer till nedan (se 5.7.2.2 samt 7.2.5).

5.7.1.4  Sekvenser där läraren initierar en diskussionsfråga
utifrån en elevs tema
På lärarens initiativ aktualiseras också elevers framförda kommentarer. Sekven-
sen i exempel 9 visar att Cecilia kommenterar David som tidigare har yttrat sig
om dödsstraffet. Den som tar det första initiativet är läraren som tidigare aktua-
liserat Davids inlägg och använder det för att få andra elever att reagera.

Exempel 9: Som David säger
D14, Berg, Erik
01 L: [vad säger ni om det (.) eh att eh som david säger då (.) a- ett

02    argument för är att den som då gjort viss- viss typ av brott (.)

03    ska (.) straffas grymt och då är det här det grymmaste då

04 p: håhh ((ser ner i bänken))

05 L: tycker ni annorl[unda

06 C:                 [(det beror ju- [det) beror ju på vad man

07 D:                                 [om man inte ändrar på

08    lagstiftningen

09 L: ((tecknar åt D att C ska prata))

När Cecilia kommenterar Davids inlägg (rad 06) svarar hon samtidigt på lära-
rens initiativ; hon kommenterar David som också uppmärksammar detta genom
att direkt engagera sig (”self select”; Sacks et al. 1974). Interaktionen mellan
Cecilia och David medieras (Garcia 1991) genom lärarens fråga. Att läraren lyf-
ter fram en elevs inlägg inför de andra är en handling, där läraren fokuserar
något som är sagt under diskussionen och framställer det på ett visst sätt; här i
form av en ja-eller-nejfråga. Lärarens fråga är inte bara en kanal där David och
Cecilia möts. Att lärarens fråga också innefattar en tolkning tydliggörs genom
att David preciserar sin uppfattning på rad 07–08 under Cecilias tur med ett
reparationsyttrande (Schegloff et al. 1977) innan hon hunnit svara på lärarens
fråga. En tydlig gräns mellan lärar-elevinteraktion och elev-elevinteraktion finns
alltså inte alltid i klassrumsdiskussioner. Däremot är elev-elevinteraktionen sym-
metrisk på ett sätt som skiljer sig från lärar-elevinteraktionen såvida eleverna
inte tar hjälp av läraren i dispyter mellan varandra (se kapitel 8.2.2.2).
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5.7.2 Interaktionsformat mellan läraren och eleverna som inte initierar till
diskussion
Som redan har framgått förekommer andra interaktionsformat än de där läraren
initierar eleverna till synpunkter och kommentarer i olika frågor. De tre första är
bekanta från tidigare klassrumsforskning; anföranden, I-R-E (Hicks 1995; Mehan
1979) samt omformuleringar (se Cazden 1986, s. 442) medan den sista, där lära-
ren bedömer ett diskussionsinlägg, är specifik för diskussioner om kontroversi-
ella frågor (Love 1999).

5.7.2.1 Läraren håller ett anförande och bidrar med
information som eleverna inte antas känna till
Lärarens anföranden kan vara långa eller korta, utgöra en egen tur eller vara
inbäddade i en tur (se kapitel 7.2.5). Det gemensamma kännetecknet är att lära-
ren markerar att han eller hon kan något som eleverna inte känner till. Ett anfö-
rande, som motsvaras av Alvermanns et al. (1990) term ”lecture”, sker liksom
de övriga lärarinitiativen genom att läraren ger sig själv ordet utan att behöva
invänta sin tur att tala (Liljestrand 2001; Edelsky & Adams 1990; se kapitel
1.2). I nedanstående exempel diskuteras västvärldens ansvar för de fattiga län-
derna under en diskussion om u-länder. Några elever har just resonerat om u-
länder har intresse för västerländsk kultur. Sanja håller på rad 01–05 att avsluta
ett inlägg, där hon säger att människor i u-länder eftersträvar andra saker än
många i västvärlden, men samtidigt måste borde kunna erbjudas lika goda ut-
vecklingsmöjligheter som länder i västvärlden.

Exempel 10: Jag brukar prata om
D01, Skog, Anton
01 S: (…)jag tycker att dom borde få samma möjligheter som vi har fått

02    (.) för att ja- (.) ja tror att dom skulle kunna dra nytta av

03    det (.) att det de- (1,0) ja (.) vi har så olika värdesättningar

04    (.) vi värdesätter (.) så mycket (.) o(som vi aldrig det är som-

05    nä[e)o

06 L:   [mm

07    (1,5)

08 L: det finns några (.) olika steg i den här utvecklingen som jag

09    brukar (.) prata om .hh på femtitalet som jag sa så gav vi

10    liksom av det vi hade över som vi inte behövde själva (.)

11    skänkte bort sånt som (…)

Lärarens initiativ sker när Sanja avslutat sitt inlägg där hon talar svagare och
sedan gör en paus (rad 04–07). Anförandet som inleds på rad 08 sker utan att
han på ett tydligt sätt anknyter och utvecklar vad Sanja säger och utan att han
tycker eller tror något. Läraren markerar därigenom att hans information är
tillräcklig i sig. Man kan säga att läraren här får funktionen att agera som sak-
kunnig inom ämnesområdet. Hans tema framställs som något faktiskt (Potter
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1996). I exemplet visar läraren också att han har en roll som undervisare när han
nämner att han brukar prata tala om just detta under flera tidigare tillfällen (rad
08–09). Formuleringen ”det finns några olika steg” åsyftar att han inte bara
hittar på i stunden utan refererar till kunskap med en implicit  struktur..

Ett återkommande mönster i diskussionerna är att läraren under olika tillfäl-
len går in med sådana längre eller kortare yttranden (även om sådana initiativ
ibland kan fordra en viss timing då elevernas inbördes interaktion är engagerad).
Anföranden är vanligast under de planerade diskussioner där lärarens talaktivi-
tet dominerar kvantitativt (se tabell 5.1). De visar på att diskussioner i skolan
utgår från delvis samma rollfördelning som i helklassundervisning där lärarens
större kunskap ingår i aktivitetens syfte. Läraren växlar ofta roll mellan att agera
som lyssnare när eleverna framför kommentarer och mellan att fungera som kun-
skapsauktoritet vid andra tillfällen.

5.7.2.2  Läraren prövar elevernas kunskaper (I-R-E)
Denna kommunikationsform är liktydig med det välkända I-R-E-mönstret
(Mehan 1979; se kap 3.4.1). Jag ska här använda samma exempel som i 5.7.1.3
ovan för att visa hur en I-R-E sekvens ramas in i helklassdiskussionen. I initie-
ringen på rad 08–09 använder läraren sig av ett grammatiskt ofullständigt ytt-
rande som eleverna besvarar (delvis) i kör på rad 11 (Lerner 1995).

Exempel 11: Dom har inga föräldrar
D08b, Sjö, Carl
01 L: [du tycker man måste förbere- da sig för [(nån nån   )

02 FE:                                         [((skratt [ ))

03 H:                                                    [JA:

04 G: £man vet aldrig£ he he

05 L: n[ä:e

06 I:  [jo men det är väl också en anledning (jag vet inte)

07     (1,7)

08 L: .hh men det står ju också att i sverige så har barnen (.)

09            alstrare men dom har inga

10    (1,5)

11 FE: föräldr[ar ((samtidigt))

12 L:         [fö- föräldrar (1,0) utan (.) alstrarna lämnar bort

13    barnen till andra för att sköta� dom. (1,7) finns det (.) nån

14    önskan hos dom flesta föräldrar att dom skulle kunna vara hemma

15    för- kanske både sex och sju och (.)

16 U: mm

17 L: [åtta år

18 U: [�det tror jag �

19 B: det tror jag [också ((nickar))

Läraren följer upp elevernas respons med att upprepa samma ord som eleverna,
d.v .s. ”föräldrar” (rad 12). Hans upprepning fungerar som positiv vär dering,
d.v .s. evaluering, av elevernas svar där han både bekräftar att eleverna har läst
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texten och dessutom har återgivit den korrekt. Läraren konstruerar sedan en
fråga genom att bygga på I-R-E sekvensen vilket redan beskrivits i det förra
avsnittet, och som Ulrika och Beatrice besvarar. Liksom i föregående exempel
uppfattas lärarens instruerande drag som naturliga och förväntade inslag under
diskussionen. I det här exemplet blir det särskilt tydligt att en I-R-E-sekvens får
en funktion som överensstämmer med det övergripande kommunikativa målet
att diskutera en kontroversiell fråga (Goffman 1974).

5.7.2.3  Sekvenser där läraren formulerar eller sammanfattar
elevers inlägg eller möjliga avsikt
Läraren kan behandla elevernas inlägg genom att omformulera dem. Även så-
dana läraryttranden fungerar i vid mening som B-frågor,27 men läraren ber här
inte eleven/rna att utveckla en kommentar utan efterfrågar istället en bekräftelse
på sin tolkning, vilket följs av en respons av eleven. Att formulera vad någon
annan har sagt eller tros mena är en aktiv handling som implicerar en tolkning
av den andres föregående yttrande. Omformuleringar ska alltså inte betraktas
som en upprepning av det sagda (Heritage & Watson 1979). I exempel 12 ger
Olle en kritisk kommentar som gäller hur han och hans grupp uppfattar mili-
tanta veganers verksamhet. Läraren följer upp hans kommentar.

Exempel 12: Som du säger
D05, Sjö, Bodil
01 O:  [och eh (.) deras syfte i och för sig är väl ganska fint men

02     deras tillvägagångssätt det är (.) ja (.) helt fel asså

03 L:  ha[a�

04 O:    [liksom det är ju- dom få- ger sig själva en dålig stämpel

05     (.) som att dom håller på och (.) saboterar

06 L:  ha: dom först[ör att dom- [som du säger dom har en bra:»

07 f:               [            [

08 L:  »(2,0) syfte kanske

09 O:  ja=

10 L:   =ja [va är-

11 O:       [ja att dom värnar om djuren det är ju inget fel (.) i

12     och för sig

13 L:  näe

Läraren omformulerar två av Olles påståenden i en omvänd ordning än den som
Olle nämnt och inleder med vad han sagt sist (Sacks 1987). Den omvända ord-
ningen visar att läraren framhäver att veganer förstör (rad 06) genom att ta upp
detta först och låta det rama in följande omformulerade led om veganernas goda
syfte. I omformuleringen sker också en förskjutning i valet av ord (rad 06 och
08). När Olle säger ”att dom håller på och saboterar” använder läraren ordet
”förstör” och bygger direkt på med en annan omformulering i frågeform ”dom
har en bra syfte kanske” av Olles inledande ”syfte i och för sig är väl ganska
fint”(rad 01). Olle instämmer i den senare formuleringen med att kort ”ja” på
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rad 09 som sedan utvecklas vidare efter lärarens snabbt inskjutna och avbrutna
fråga (rad 10). När Olle inriktar sitt följande yttrande på hur han värderar
veganernas verksamhet inleder han sitt yttrande med ”ja” på rad 11 och visar att
läraren omformulering fungerar som utgångspunkt för honom när han ska pre-
sentera sin och gruppens resonemang.

5.7.2.4  Sekvenser där läraren evaluerar elevers diskussionsinlägg
Läraren bedömer inte bara elevers kunskaper utan kan även kommentera håll-
barheten i deras synpunkter och värderingar. I exempel 13, från samma lektion
några minuter senare, gör läraren en positiv bedömning av hur Olle framställer
veganerna.

Exempel 13: Något intressant va
D05, Sjö, Bodil

01 L: men där- dom dom går för långt alltså (.) dom har f- dom- det

02    är f-  dom kan du säga att ( [    )

03 O:                              [ja  det är en sak att (.) att ha sin

04    egen uppfattning men så måste man ju ändå (.) tolerera (1,0)

05    �andr[a människor �

06 L:     [ja just de (.) [där där är nåt intressant va

07 O:                     [fast i och för sig det det är ju ett

08    dilemma där (.) änd[å

09 L:                    [ja

10 O: fak[tiskt

11 L:    [hur många ä- är de nån annan som tycker att att eh (1,0)

12    vill motivera nån ståndpunkt när de gäller just militanta

13    vegan[er

Lärarens kommentar på Olles (rad 03) yttrande görs som en värderande fråga
som inte uppmuntrar till en (utvecklad) respons från Olle ”ja just det (.) där där
är nåt intressant va” (rad 06). Olle visar dock att han inte är helt nöjd med den
beskrivning som läraren sanktionerar. Han reserverar sig på rad 07–08 med att
säga att det finns ett dilemma. Läraren ställer sedan en fråga till hela klassen som
gäller vegantemat utan att Olles reservation tas upp (rad 11–13). Hennes be-
dömning av Olles inlägg blir alltså föremål för en kort förhandling; den kan
förstås som ett initiativ att lyfta fram en värdering där Olle visar att han inte
godtar lärarens kommentar utan reservationer.

Ur ett vidare perspektiv kan man notera att läraren bedömer rimligheten i
Olles inlägg utifrån en brett förankrad ståndpunkt om åsiktstolerans. Det pekar
också på att alla åsikter inte alltid är lika goda ur lärarens perspektiv och att
läraren på olika sätt värderar vissa åsikter som bättre respektive sämre (se av-
snitt 5.6).
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5.7.2.5 Läraren och eleverna avslutar diskussionen som fas i lektionen
Det är läraren som tar initiativ till att avsluta helklassdiskussionen.  Avslutningen
är liksom diskussionsinledningen fasspecifik och åstadkommer i alla fall utom i
fem28 en övergång mellan diskussionsfasen och ett slut på lektionen där läraren
kommenterar föregående fas och/eller påminner om vad som ska ske under nästa
lektion. I slutet av diskussionen om dödsstraffet börjar några elever resa sig och
ställa tillbaka sina stolar efter att tidigare ha suttit ring. Läraren noterar att Rita
vill göra en kommentar som blir det sista inlägget och handlar om hur mild
behandling brottslingar får. Ritas inlägg får en minimal uppföljning innan lära-
ren markerar att diskussionen nu är slut, vilket sker med lystringsmarkören
”hörrni” (rad 05) och en kommentar om diskussionen.

Exempel 14: Hörrni jag tycker
D14, Berg, Erik
01 R: ja (1,0) vaddå de- han får sitta och se på teve att han är

02    ledsen (.) och han- ja förlåt ((bord skuffas))(  ) anhöriga men

03    vaddå de är väl ingen- jag menar dom eh pratar ju aldrig etik

04    runt £det ändå£ (2,5) tror jag

05 L: mm� (.) ((bord dras)) hörrni jag jag tycker att det- ni har

06    varit (väldigt) bra att prata en i taget ((flera bord dras, L

07    ohrb)) vänta vänta vänta en viktig sak om nästa- nu på torsdag

08    skulle vi egentligen börja med (…)

Eleverna är själva aktivt med och avslutar genom att återställa bänkarna både
före och under Ritas inlägg. Att avsluta är en form av kommunikation som på
initiativ av läraren används för att markera att allting är sagt för dagen och att
något annat än diskussion följer. Avslutningar visar, liksom inledningarna, att
diskussionerna förs i tidsavgränsade sammanhang, vilket framgår av hur lära-
rens uppföljande ”mm” direkt följs av en metakommentar som gäller hela
diskussionsfasen.

5.7.3 Eleverna utbyter mening med varandra
Den tredje och sista huvudgruppen inbegriper två underkategorier, där eleverna
på deras eget initiativ (och inte på lärarens som i 5.7.1.4)  anknyter till varandras
inlägg. I dessa interaktionsformat kan läraren antingen vara direkt involverad
genom att ingå i meningsutbytet eller fungera som lyssnare och/eller fördelare av
ordet.

5.7.3.1  Eleverna interagerar med läraren direkt involverad
I exempel 15 har eleverna sett en film om datorisering med flera inslag om risken
att intelligenta robotar kan överta mänskliga funktioner. Flera elever tolkar, bland
annat utifrån reportaget, utvecklingen av datorer som ett potentiellt hot utanför
människans kontroll. Läraren företräder istället idén att tekniken är en produkt
av människan själv och kan användas för goda syften. Ragnhild ger en skeptisk
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kommentar som läraren tillbakavisar innan han sedan ger Hector ordet, som
håller upp sin hand under större delen av Ragnhilds yttrande. Hector knyter (rad
11–13) positivt an till Ragnhilds föregående kommentar.

Exempel 15: Men det tror jag också
D04, Skog, Carl
01 R: (…) för hundra år sen (.) då trodde man ju kanske inte att man

02    skulle kunna  åka till månen (.) jag menar (.) vi vet inte vad

03    vi gör .hh men jag tror m- man måste passa lite (.) för att om

04    dom blir för intelligenta (.) jag tror det kan va (.) en fara

05 L: ’blir intelligenta’ (.) dom [blir inte intelligentare än vi»

06                                [((Åke till Ulf))

07     »skapar dom

08 H: näe precis

09 R: nej (.) m:[en

10 L:           [hector ((börjar ta ner handen))

11 H: men det tror jag också (.) jag tror eh (1,0) eh vi har så jävla

12    mycket problem här i världen varför (och) varför ska vi liksom

13    göra (.) mer problem (…)

Hector får först ordet av läraren på rad 10 genom att hålla sin hand uppe och
genom att påbörja ett inlägg på rad 08: ”näe precis”. Lärarens blir därefter indi-
rekt ifrågasatt av honom när han inte instämmer med hur läraren bedömt
Ragnhilds inlägg (rad 11–13). Genom Hectors medhåll ”det tror jag också” kon-
strueras en allians mellan Hector och Ragnhild (Maynard 1986)  och mot lära-
ren där Hector stödjer Ragnhild.

Läraren och eleverna deltar i interaktionen på olika premisser. Eleverna an-
vänder andra typer av resurser för att göra sig hörda. Hector väljer först sig själv
som talare i klassen men han får sedan turen av läraren som inte själv behöver
förhålla sig till att få ordet av någon annan. Den interaktion som sker mellan
Hector och Ragnhild är i en betydligt högre grad symmetrisk. Samtidigt kan
eleverna här agera som två mot en vilket ju inte läraren kan göra. Det senare är
förstås något som läraren inte kan om han inte får med sig en eller flera andra
elever, som stödjer honom i att vara positiva till utvecklingen av datorer (kapitel
8.2.2.2), också det en brett förankrad attityd i debatten utanför skolan.

5.7.3.2  Eleverna diskuterar direkt med varandra
Speciellt under de lektioner där eleverna har stort talutrymme (se tabell 5.1 ovan)
förekommer att eleverna vänder sig till varandra och att helklassdiskussionen i
hög grad utvecklas mellan eleverna och inte mellan eleverna och läraren. Exem-
pel 16 är hämtad från en diskussion om skattepolitik, där Rigmor ”utmanar”
Per och hans  smågrupp då de redovisat en uppgift om vilka skatter som kan
sänkas respektive höjas.
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Exempel 16: Sänka skatten på pigjobb
D07, Sjö, Carl
01 R: [öh va- tycker du att vi ska sänka skatten på eh pigjobb

02     exempelvis

03     (2,5)

04 P: pigjobb

05 R: j[a- asså för att det är ju- om eh man [ser de från det»

06 P:  [.hh he he                            [((inoff elevprat))

07 R: »borgeliga- borgeliga vill ju att man ska sänka- åså där- sänka

08    skatten på städjobb att eh-

09 P: jaha [ja just det

10 R:      [eh såna där saker jag vet int[e- är de de du menar eller

11 P:                                    [£eh£

12    ja det kan va=eh (.) en möjlighet ja

Rigmor gör en tydligt markering mot en aktuell borgerlig idé i den så kallade
”pigdebatten”. Hennes ställningstagande kan jämföras med hur lärarna bedö-
mer Olles och Fridas inlägg i föregående exempel. Troligen är det mycket svårare
för läraren att ta ställning för höger eller vänster. Dessutom karakteriseras elev-
elevdebatten i andra former än de läraren använder i det föregående exemplet.
Elevernas interaktion kan ofta kännetecknas som mer ”spontan” än lärar-
elevinteraktionen; den innehåller generellt fler överlappningar och tydligare mar-
keringar av känslor som bidrar till att värdera vad som sägs (Volosinov 1973,
s.103; Farrar 1988). I exemplet illustreras det av att Per skrattar under tiden som
Rigmor förtydligar sin fråga (rad 06), och att Per konstaterar ”jaha ja just de”
när Rigmors yttrande ännu inte är fullbordad. Sekvensen visar hur eleverna här
tar två positioner i form av för och emot skattesänkning på städjobb, något som
är ett typiskt mönster för debatter (se 5.6 och 8.3.1).

I sekvensen finner vi även en form för vad många skulle kalla för en typisk
diskussion, eller kanske ”verklig diskussion” (jfr. Cazden 1988). Interaktionen
sker mellan två, i princip jämlika parter utan att någon leder eller får ledaransvar
för vad den andre säger (ten Have 1998) som i de föregående exemplen med
läraren. Samtidigt ingår dialogen i en lektion där läraren har huvudansvaret för
genomförandet. I exemplet anknyter Rigmors fråga till att Per just gjort en redo-
visning av en uppgift som läraren givit. Lärarens upplägg finns alltså med som en
resurs för Rigmor då hon lyssnar på Pers redovisning och eventuellt borgliga syn
på beskattning av arbete. Skillnaden i sätten att delta, mellan symmetriska elev-
elev och asymmetriska lärar-elev roller är en analytiskt viktig skillnad som kom-
mer att utvecklas i kapitel 8 om elev-elevinteraktion.
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5.8 Konklusion
Den översiktliga analys som gjorts i detta kapitel och som besvarar det första
delfrågan (vilka är diskussionernas gemensamma respektive skilda drag?) visar
att det som lärare annonserat som diskuterande aktivitet, där elevernas synpunk-
ter och kommentarer inledningsvis ställs i centrum för en omdiskuterad fråga
(5.3), varierar med avseende på lärarens inflytande. Resultatet överensstämmer
med Alvermanns et al. (1990) som visar att vissa av läraren rubricerade diskus-
sioner domineras av läraren. I min undersökning är de planerade diskussioner,
där eleverna talar mycket, relaterade till ämnen som troligtvis är kända för
eleverna samt om de av läraren uppfattas som kunniga i ämnet och dessutom till
deras medverkan i planeringen av undervisningen.

Alla planerade diskussioner formas av att ingå i en lektion vilket delvis är en
följd av min empiriska avgränsning. Helklassdiskussionen är en fas som alltid
knyter an till och avslutar föregående lektionsfaser och får därigenom en peda-
gogiskt organiserad karaktär. De planerade diskussionerna förutsätter att elever
behöver förbereda sig för att kunna diskutera, vilket blir särskilt tydligt när lära-
ren inledningsvis talar om elevernas behov av kunskaper. Helklassdiskussioner-
na karakteriseras därigenom av två parallella mål: att ställa elevernas kommen-
tarer och synpunkter i förgrunden och samtidigt introducera kunskaper eleverna
inte antas ha före den planerade diskussionen.

Som vi har sett och som vi ska se i de kommande kapitlen formas vad som sägs
och görs under den pågående diskussionsfasen av tidigare faser, t.ex. hur läraren
ställer frågor och hur elever förhåller sig till varandra under redovisningar. En
resurs som läraren kan och måste använda sig av är en institutionaliserad form
av turtagning där läraren kan ge sig själv ordet utan att fråga om det (Liljestrand
2001). Turtagningsmönstret är en förutsättning för att framför allt läraren ska
kunna skifta mellan interaktionsformat och ta initiativ till att kombinera dem på
olika sätt. Interaktionen i helklassdiskussionerna formar både elevernas (och lä-
rarens) sätt att delta och hur teman i den offentliga debatten diskursivt represen-
teras och rekontextualiseras i klassrummet.

De generella interaktionsformat som presenterats sist i kapitlet ska ses som
minsta gemensam nämnare i diskussionerna, betraktade som en summa (avsnitt
5.7). Det är också viktigt att uppmärksamma att alla diskussioner inte är likada-
na. I diskussioner där eleverna har stort talutrymme förekommer elevers publika
interaktion mycket ofta, medan (de planerade) diskussionerna där läraren har
stort talutrymme förekommer anföranden och I-R-E-sekvenser ofta. Att läraren
i olika situationer framträder som mer kunnig förekommer i alla diskussioner
även i dem där läraren talar betydligt mindre än eleverna. Eftersom en helklass-
diskussion kan beskrivas genom olika interaktionsformat, som tillsammans byg-
ger upp en övergripande aktivitet, framstår helklassdiskussionen som en mer
eller mindre sammansatt,29 snarare än en homogen verksamhet där man kan
utpeka en tydlig kärna på ett sätt som t ex Bridges tenderar att göra i sina filoso-
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fiska analyser (se kapitel 3.1). De olika sätten att interagera har utvecklats i en
institution med specifika traditioner och förväntade rutiner (jfr. Säljö 2000). Jag
återkommer till frågan om hur helklassdiskussioner förhåller sig till andra for-
mer av undervisning i kapitel 9.

De analyser av interaktionsformat som kommer att fördjupas i de följande
kapitlen är fasinledningar (kapitel 6) där lektionens olika delar vävs in i varan-
dra; lärarens B-frågor efter inledningen (kapitel 7), samt elevernas utbyte av
mening med varandra (kapitel 8). Jag kommer inte att fördjupa analysen av hur
läraren evaluerar, omformulerar, gör anföranden eller kontrollerar elevernas kun-
skaper. Dessa former återkommer istället i de analyser som görs i kapitel 6-8 och
kommer att aktualiseras i avhandlingens sammanfattande del. Skälen till urvalet
är både (1) att kunskapskontroll och anföranden inte är typiska för diskussioner
utan har studerats i andra sammanhang, samt att (2) evalueringar av elevernas
diskussionsinlägg förekommer i flera sammanhang som analyseras i kommande
kapitel. I nästa kapitel är det nu dags för öppningen av diskussionen.
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Noter

1 Läraren Anton i Sp1 jämförde vid ett tillfälle elevernas nuvarande arbetssätt med grundskolans
och menade att de inte var vana att arbeta på ett undersökande sätt. Han hänvisade då till uppgif-
terna under de lektioner jag deltog (D02–D03) och en observerad lektion som jag har fältnoteringar
av. Diskussionens karaktär och innebörd kan jämföras med Lgy 1970:s uppdaterade mål för att
söka lösningar på samhällsproblem, se kapitel 2.4.

2 Skolbyggnadens avlånga klassrum är byggda för raduppställning men kan också användas för att
göra cirkelformade uppställningar.

3 Enligt Cazden (1988) innebär raduppställningen ett hinder för ”verkliga” diskussioner eftersom
den bidrar till att skapa en hierarki mellan läraren och eleverna.

4 En skolklass kan under vissa aktiviteter delas upp i mindre delar i vissa ämnen och ”uppgå” i
andra klasser. Så görs dock inte under mina inspelade lektioner.

5 Kategorierna har skapats i arbetet med projektet ”Longitudinnella studier av mikropolitiska stra-
tegier och ungdomars skolkarriärer” (se Garpelin & Lindblad 1993). Kategorierna har (ännu) inte
används i någon separat text, utan används i ett dataprogram där materialet bearbetats för andra
typer av analyser.

6 Vilket också bidrar till att de blir de längsta i materialet, se tabell 5.1.

7 Det enda fall i materialet där det framkommer att diskussionen är oplanerad är då läraren hänvi-
sar till att ”det är sista gången som johan är här” (D04) och vill tillgodose det genom att ta initiativ
till en debattliknande diskussion.

8 Vissa diskussioner föregås inte av presentationer. Se kapitel 4. Inramningen görs då i en mindre
elaborerad form.

9 Att oklarheter inte redovisas från klassen under lärarens genomgång eller vid helklassdiskussionen
innebär inte att allt är tydligt för samtliga individer. Under bänkarbetet i D10a hörs en elev fråga en
annan elev om vad uppgiften går ut på men det tas inte upp senare tillsammans med de andra i
klassen. Eleverna som kollektiv visar för varandra, och för läraren, att man är överens om aktivitet-
ens innebörd.

10 Det är en diskussion som av läraren presenterats för mig som undersökande arbetssätt.

11 Under ett senare skede av diskussionen visar en elev att lärarens förväntan på vetenskaplighet kan
bli problematisk  för hur uppgiften ska tolkas vilket framgår när läraren ger ordet till Olle och
Anton: ”(…) vi tar nästa problem de va- va har ni tagit- nu tar vi nån på den här sidan anton och
olle och vad gjorde ni för- (7,5)

O:  ehja vi hade väl vi hoppat runt ganska mycket på dom flesta men eh ja- vi hade väl ganska
mycket på nyodling av öknarna men (1,5) vi förstår inte riktigt ändå (det är) vetenskapen vi ska
(tänka på  )

L: ha�

12  Utdraget föregås av att läraren säger: ”jag fick en bra fråga här av anna och annika om eh (0,7)
betyg och hur jag bedömer när ni resonerar (.) om ni kommer fram till felaktigheter och (ni) säger
att ’du- har ju alltid nånting som- som säger att vi har fel’ eller att ((elev hostar)) så (.) och ni märker
att jag vrider och vänder på alla era intryck (2,0) har INGEN betydelse om ni kommer fel (.) de
viktiga är att ni kommer någon vart (…)”

13 Elever kan också sinsemellan ha olika inriktning. Jag syftar här på kollektiva beslut i klassen.

14 Diskussioner som tydligt varit lärarens initiativ är D01–D04; del två av D11 (i mitten av själva
lektionen). Diskussioner där eleverna varit med och påverkat ämnet är D06; D10b; D12; eventuellt
D13; D14.
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15Naturligtvis talar vissa elever mer än andra elever. Att fokusera lärare respektive elever i analysen
är ändå intressant för att karakterisera förhållandet mellan den som leder helklassdiskussionen och
de elever som förväntas diskutera.

16 Att räkna ord implicerar flera urvalsproblem. Jag har utgått från publika yttranden, d.v.s. sådana
som knyter an till ämnet och riktas till den talare som läraren givit ordet, utvecklar lärarens frågor
och kommentarer eller yttranden som riktas till läraren själv eller åsyftar hans eller hennes inlägg.
Jag har valt att ta med uttryck som ”mm” och ”ja”(uppbackningar med Linell & Gustafssons
[1987, s. 60] terminologi), eftersom de är betydelsebärande enheter som bidrar till hur diskussionen
utvecklas också under en pågående tur; inte minst betoningar synliggör att sådana korta inlägg bör
räknas som ett ord. Avbrutna ord har jag räknat som ett ord eftersom de ofta antyder något annat
ord och är med och bygger upp yttrandet. Däremot har jag uteslutit sådant som inandningar (.hh)
och tvekmarkörer (”eh” eller ”öh”). Under yttranden förekommer omstarter som t.ex. ”om man-
om man typ säger att (…)”. Jag har också valt att ta med sådana även om de inte tillför ämnet
något, och någon alltså kan använda färre ord för att säga substantiellt sett samma sak utan omtag-
ning. Vidare har jag tagit med lärarens ibland förekommande”sch” till eleverna och räknat ”sch”
som ett ord, eftersom det funktionellt kan jämställas med imperativet ”tyst!”. De ord som jag inte
är helt säker på har jag räknat utifrån transkriptionens förslag på troligaste alternativ. Ord som jag
inte alls hör (vilka ibland förekommer under D13; D14) ger vissa problem eftersom det kan röra sig
om en- eller flerstaviga ord. I dessa avsnitt, där jag markerat tal med tom parentes och där det ofta
är överlappning som hindrat mitt lyssnande, har jag valt att inte räkna antalet ord. Detta tror jag
dock inte har påverkat den relativa fördelningen mellan lärare och elev eller flickor och pojkar (se
avsnitt 5.5). Ord som vid några tillfällen yttrats av flera unisont har jag inte tagit med.

17 Einarsson & Hultman fann att läraren pratade ännu mer, 75–80%, i sina undersökningar.

18 Bakom begreppet ”tvåtredjedelsregeln” finns uppenbarligen jämförelseproblem, också emellan
Einarsson & Hultman och Bellack et al. Det råder inget automatiskt samband mellan talmängd
mätt i tid i relation till antalet ord. Till exempel kan vissa ord vara längre och sägas långsammare
också av en och samma talare, jämfört med en annan talare. När det gäller Bellacks et al. mått som
bygger på taldrag, där medianvärdet ligger på 61,7%, blir en grov jämförelse med antalet ord svå-
rare. De får ett 10% högre medianvärde på antalet rader (”lines spoken”, s 41) som ligger på
72,6%, vilket troligtvis motsvarar de två tredjedelar som det oftast refereras till i senare litteratur.
Jämförelsen med rader menar jag är mer adekvat och intressant än med drag, eftersom ett drag inte
begränsas av talmängd utan är ett mått på andra aspekter.

19 Till skillnad från mina jämförande referenser har jag inte heller mätt hela lektioner utan en fas i
lektionen, vilket kan  vara värt att påpeka.

20 Eleverna i de fyra första diskussionerna är yngst i materialet (åk 1); möjligheten finns att läraren
tolkat det som att de i högre grad ännu inte är redo att agera som självständiga debattörer, men det
skulle fordra en intervju samt en longitudinell undersökning. Det framgår dessutom av lärarens
presentationer att eleverna inte själva har varit med och bestämt ämnen för diskussionerna. Se
fotnot 14 ovan.

21 Svensson (2001) visar att programledaren i tv debatter talar i genomsnitt 27% i antal ord, vilket
är en klart lägre siffra än den i mitt material. Om man räknar bort de diskussioner som läraren
kallat undersökande arbetssätt blir genomsnittet ändå så högt som 42%.

22 En aspekt som Einarsson & Hultman dock inte tar upp (1984, s. 82).

23 Det procentuella värdet har beräknats så, att (a) antalet ord per pojke och flicka dividerats med
antalet närvarande elever. Därefter har (b) kvoten ’pojkarnas antal ord’/’antalet närvarande pojkar’
adderats till ’flickornas antal ord’/’antalet närvarande flickor’. Sist har (c) kvoterna för pojkar res-
pektive flickor var för sig dividerats med den adderade summan (beskriven i steg b) för att få fram
ett relativt procenttal för båda grupperna.
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24 Observationerna stöds av en undersökning av antalet ord, räknat i absoluta tal, i synnerhet under
de diskussioner där pojkarna nästan inte talar alls: I Sp3 där klassens formella antal flickor och
pojkar var 17p/14f blev siffrorna D05 [1228f/1042p]; D06 [1153f/790p]. I Sp2 där den formella
fördelningen var 10p/17f blev siffrorna D07 [2320f/1464p]; D09 [230f/720p]. I klass H3 med för-
delningen 5p/28f blev resultatet D08a [634f/170p]; D08b [2699f/692p]; D10a [1029f/2p]; D10b
[372f/3p].

25 Det visar att läraren och eleverna är orienterade på det ämne som introduceras i planeringen av
diskussionen.

26 I ett fall ser det ut som om läraren försvarar islamisk kritik av västerlandet, men det sker då i en
frågeform som är provokativ och där eleverna förväntas utveckla sina argument (se kapitel 7.2.3.2).

27 Däremot fungerar de oftast som B-händelser enligt Labov & Fanshels (1977, s. 100) terminologi.
De har en deklarativ syntax, där talare B antas ha kunskap som A, i detta fall läraren, inte har.

28 Läraren kan också avsluta med att ta initiativ till reciterande faser. Jag visar här den vanligaste
formen av avslutning som också när läraren ”tycker till” (D12) kan leda till reaktioner från eleverna.

29 Fairclough (1992) och senare Sarangi (2000) använder begreppet hybridisk för att beteckna hur
verksamheter är sammansatta av flera mindre byggstenar. Risken med hybridbegreppet är att vissa
genrer betraktas som i någon mening ursprungliga och den hybrida aktiviteten blir, genetiskt sett,
sekundär och beroende av de ursprungliga byggstenarna. I klassrumsdiskussioner gör deltagarna
naturligtvis bruk av sina tidigare erfarenheter för hur man kommunicerar. Samtidigt konstrueras
interaktionsformat till en stor del av deltagarnas orientering mot varandra i konkreta sammanhang.
Att dekonstruera helklassdiskussionerna som hybrider medför risken att bortse från deras praktiska
och interaktiva funktion.
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Kapitel 6:

Öppningen – helklass-
diskussionens inledning

I helklassdiskussioner introducerar läraren eleverna till frågor i den offentliga
debatten genom att leda diskussionen. Såsom beskrevs i förra kapitlet ingår dis-
kussionen i en lektion på klassens schema. När läraren försöker engagera eleverna
i diskussion kring en debatt de inte antas vara (helt) bekanta med synliggörs ett
dilemma eller spänningsförhållande som gör undervisningen både lärar- och elev-
centrerad. Öppningen är samtidigt en situation där läraren, tillsammans med
eleverna, behöver samordna sina handlingar så att det kan bli en gemensam dis-
kussion. Under öppningarna framgår hur aktiviteter som föregått helklass-
diskussionen blir aktualiserade och används som gemensam resurs för att eta-
blera diskussionen och samtidigt gör den till en pedagogiskt arrangerad verk-
samhet. Eftersom öppningen pekar ut en inriktning för den aktivitet som ska
följa ger den också en inblick i viktiga mönster som återkommer i de följande
kapitlen.

I öppningssekvenser framkommer hur läraren introducerar ett perspektiv på
ämnet. Perspektivet fungerar som en minsta gemensam nämnare för att diskus-
sionen ska kunna inledas med ett gemensamt fokus för hela klassen, och för att
faserna ska kunna länkas till varandra. En resurs som deltagarna använder är
hur diskussionsämnet har blivit belyst i den föregående fasen, där eleverna för-
väntats ha förberett sig genom lärarens frågor. Läraren föreslår en gemensam
utgångspunkt som deltagarna behöver etablera i interaktionen, men den kan sam-
tidigt kan bli föremål för förhandlingar mellan läraren och eleverna, vilket kom-
mer att visas i analysen.

I öppningen framgår också hur läraren och eleverna behöver etablera former
för sitt deltagande. Att föra en diskussion i klassrummet innebär att eleverna
visar hur de ställer sig i olika frågor inför de andra i klassen. En förutsättning för
att kunna visa sin inställning i olika frågor är att eleverna agerar som individer
med intresse för att delta, och tar ett personligt ansvar för vad de säger. Eleverna
deltar i diskussionerna som medlemmar av en skolklass, där man behandlar dis-
kussionsämnet genom förberedande uppgifter, i par eller i grupp. I redovisningar
talar en elev för de andra eleverna, samtidigt som eleven agerar som individuell
deltagare. Denna dubbla roll är en följd av att diskussionen är pedagogiskt orga-
niserad. Eftersom alla elever inte kommer till diskussionen på grund av att de är
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speciellt intresserade av just det aktuella ämnet, är det inte heller säkert att alla
vill delta i den publika interaktionen när läraren frågar efter det. Öppningen av
diskussionen visar därmed hur eleverna deltar som elever i en skolklass med den
samtidiga uppgiften att fungera som debattdeltagare som också förväntas bli
introducerade till diskussionsämnet med hjälp av lärarens initiativ.

Begreppet öppning eller inledning är relativt beroende på när analysen avslu-
tas. Jag har valt att utgå från lärarens initiering (initiativ) elevernas respons och
lärarens uppföljning (skriftlig eller muntlig) på elevens respons. Genom dessa tre
drag – initiering, respons och uppföljning – har diskussionen inletts i sin mest
rudimentära form; läraren bekräftar att elevernas responser är adekvata i förhål-
lande till den (B)fråga som ställs till eleverna. Med drag avses då ett handlings-
mönster som i sig kan innehålla fler yttranden än tre men som avgränsas av I-R-
U-strukturen. Att I-R-U-strukturen kan innehålla fler yttranden än tre blir sär-
skilt tydligt i sekvenser med förhandlingskaraktär. Jag har delat upp kapitlet i tre
teman: hur en diskussion inleds innan klassen är samlad som belyses när redovis-
ningar öppnas; hur en diskussion inleds när ämnet redan har etablerats i hel-
klass; hur lärare och elever hanterar problem under etablerandet av helklassdis-
kussionen.

6.1 Öppningar innan klassen är samlad: redovisningar
Anknytningen till en elevarbetsfas kan betraktas som en följd av att eleverna
deltar i diskussionen genom att samtidigt bli introducerade till ämnet. I öpp-
ningen av helklassdiskussion får läraren en central roll som ledare för diskussio-
nen, eftersom en ny fas ska etableras tillsammans med klassen och läraren har
det pedagogiska huvudansvaret. Som vi ska se måste också eleverna samarbeta
med läraren för att diskussionen ska kunna etableras.

Det vanligaste är att läraren först talar om att något nytt ska börja (11/16).
Oftast sker sådana, explicita, öppningar genom redovisningar av elevernas tidi-
gare bänkarbete (9/11). Läraren försöker då avbryta den tidigare fasen i lektio-
nen genom att använda lystringsmarkörer, t.ex. ”jaha” eller ”jaha hörrni” eller
ett betonat ”ja” följt av en paus. Sådana initieringar av aktivitetsbyten kallar
Dorr-Bremme (1990, s. 388) för ”framing words” (jfr. Goffman 1974, s. 251:
”conventional brackets”) som fungerar som kontextualiseringssignaler (Gum-
pertz 1982). Lystringsmarkörerna följs sedan av lärarens direktiv, d.v.s. uppma-
ningar om vad eleverna förväntas göra. När eleverna orienterar sig efter lärarens
kontextualiseringssignaler får lärarens initiativ en kollektiv betydelse; inte sällan
måste läraren vänta tills det blir tyst och klassen visuellt är orienterad framåt
eller åt det håll som läraren står. Den föregående fasen avslutas genom att delta-
gandet förändras så att läraren och eleverna interagerar dyadiskt, såsom lärare-
skolklass (Lerner 1993).
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De inledningar som görs genom redovisning tar form genom att den föregåen-
de fasen under lektionen avslutas och samtidigt blir till en resurs att inleda  hel-
klassdiskussionen. Den avslutade aktiviteten får nu istället funktionen att re-
kontextualiseras i den nya fasen, d.v.s. helklassdiskussionen. Jag kommer att
belysa hur deltagarna använder olika sätt att skapa mening i redovisningarna
och hur elevernas roller formas av fasövergångarna.

6.1.1 Perspektivfokuseringar i redovisningarna
När elever redovisar, konstrueras olika perspektiv på de teman som tas upp (Linell
2001b). Redovisningen aktualiserar perspektiv som läraren tidigare har introdu-
cerat och som behöver etableras i interaktionen mellan läraren och eleverna. I
exempel 1 gäller det nyandliga fenomenet New Age, där eleverna tidigare har
samtalat i mindre grupper. För att få en allsidig belysning av ämnet försöker
läraren åstadkomma svar i termer av både positivt och negativt. Hon gör det
först genom att presentera förslaget innan elevernas smågruppsaktiviteter tar vid
och sedan i redovisningens öppning. En bakgrund till lärarens  initiativ är att
många elever har framstått som negativa i en enkät som läraren presenterat i
början av lektionen. Det perspektivfokus som läraren föreslår konstrueras ge-
nom en förhandling mellan läraren och klassen.

Exempel 1: Lite positivt och negativt
D06, Sjö, Bodil
01    ((SURR))

02 L: jaha (.) ska vi eh

03    (3,5)

04 L: ska vi försöka ta och eh höra lite

05    (2,5)

06 L: vad vi kommer fram till då (.) avsluta det här med-

07    (17,0) ((sorlet tystnar ökar och tystnar igen))

08 L: tyck- har ni talat mycket i termer positivt negativt eller

09    (1,0)

10 R: onejo

11 L: är d[et så

12 I:     [(    )

13 f: mm

14    (3,0)

15 L: ska vi- ska vi gå på det ((det blir helt tyst))

16    (2,0)

17 L: att vi tar upp lit(e) positivt och negativt

18    (0,7)

19 D: j[a (.) det är bra=

20 f:  [ommo

21 L: =ska vi pröva det

22 N: jo

23    (1,5)
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24 L: om vi håller oss till den positiva sidan

25    ((L skriver kolumn för positivt på tavlan))

26 L: vad tycker ni ändå att- att vi har att hämta av (   )-

27    utifrån det ni nu har läst och träffat på av my som var här

28    .hh som de- ni skulle kunna se som positivt med att new age

29    har växt fram och är så starkt idag som det är (.) ja�

30 F: det är väl deras människosyn att det är människan som är det

31    viktiga (.) att människan (är bra)o

32    ((L skriver på tavlan))

33 L: kim

34 K: (det är väl) antimaterialism

Lärarens önskan om svar i termer av positivt och negativt sammanhänger med
hur hon knyter tillbaka till en tidigare händelse under lektionen. Att tala om ett
ämne i två poler som positivt/negativt eller bra/mindre bra är ett vanligt sätt som
lärare använder för att konstruera sina frågor. Förhandlingssekvensen (rad 08–
22) visar hur läraren och eleverna från början inte delar varandras utgångspunk-
ter för hur inläggen ska presenteras men där lärarens pedagogiskt orienterade
förslag till slut vinner gehör. Redovisningssekvensen synliggör två mål hos lära-
ren: för det första att aktualisera elevernas personliga synpunkter; för det andra
att introducera eleverna till ämnet och inte bara utgå från vad som ”spontant”
kommer upp.1

I nästa exempel beskriver läraren en diskussion om olika skatter genom att hän-
visa till en uppgift från den föregående fasen. Han hänvisar till lärobokens upp-
ställning av olika skattetyper (rad 01–02) och tillägger också att det alltid är en
diskussion huruvida man kan sänka vissa skatter och istället höja andra (rad 02–
04).

Exempel 2: Höja och sänka skatten
D07, Sjö, Carl
01 L: det handlar alltså om skatter (.) och det finns i läroboken

02    en uppställning på sju olika skatter (.) och där är det

03    alltid en diskussion (.) även om man behåller samma skattetryck

04    (.)så en kan man ju höja en del skatter oom man då sänker andrao

05    (0,7) och vad har ni sagt om den där första punkten ((till

06    pojkgruppen längst ner))

07 Å: vi har sagt att ((S drar stol på golv)) (  ) man ska sänka-

08    eller man ska ta bort (.) arvsskatten

09    (2,0)

10 R: vilk[en
11 Å:     [och (.) (dela) arvet själv (.) [staten ska inte få

12    komma in och ta allt

13 B: ((viskar till Ä))                   [oarvsskatteno

14 Å: och e::öh vad >var det andra< (.) [(

15 K:                                   [(

16 L:                                   [men om vi stannar vi det
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Lärobokens uppställning av ”sju olika skatter” och uppgiften att fundera över
fördelningen av sådana skatter används här av läraren som resurs för att inleda
en diskussion om ekonomisk politik. Läraren framställer därvid debatten utan-
för klassrummet på ett generellt och faktiskt sätt ”där är det alltid en diskus-
sion” (rad 02–03). Åke använder lärarens fråga för att tala om vilken skatt som
ska sänkas ”man ska sänka eller man ska ta bort (.) arvsskatten” (rad 07–08).
Efter Rigmors inskjutna fråga (rad 10) fortsätter han ”och (.) (dela) arvet själv (.)
staten ska inte få komma in och ta allt” (rad 10–11). Genom att svara med vilken
skatt som ska sänkas (rad 07–08, 11–12) betonar Åke för sin grupps räkning att
lärarens fråga om hur skatterna ska fördelas inte är det viktigaste även så sker på
lärarens initiativ i en senare fas av redovisningen (se exempel 2 i kapitel 7.1.2).
Åkes respons synliggör en viktig aspekt av lärarens fråga; att frågan om skatter
kan diskuteras utifrån olika perspektiv. Sekvensen illustrerar att lärobokens upp-
ställning  och lärarens presentation och frågor fungerar som gemensam referens
men används på olika sätt av läraren och eleverna.

Öppningen av helklassdiskussionen sker alltså på gränsen eller i gränsområ-
det mellan två faser, där lärare och elever behöver samordna sina syften och
perspektiv på hur frågorna i den offentliga debatten blir diskuterade. Lärarens
frågor aktualiserar en uppgift som eleverna förväntas ha förberett sig med innan
de deltar i helklassdiskussionen och som också ger ett perspektiv på det ämne
som tas upp. Vad som ibland benämns öppna frågor (kapitel 3.3.2) ingår i peda-
gogiska situationer som är sammansatta av flera målsättningar, vilket åskådlig-
gör lärarens dilemma (Billig et al. 1988; kapitel 3.6); att sätta elevernas synpunk-
ter i fokus och samtidigt introducera ett ämne som eleverna (som kollektiv) inte
(helt) antas känna till.

6.1.2 Elevernas arbetsfördelning i redovisningarna
Diskussion handlar naturligtvis inte bara om vad någon säger utan också om
vem som säger vad och får ansvar för det sagda. I pedagogiskt organiserade
diskussioner används förberedelser där flera elever samarbetar. Att inleda en hel-
klassdiskussion innebär att tidigare händelser i grupp och par under lektionen
aktualiseras och används som kontextuell resurs. I grupp- och parredovisningar
använder sig eleverna, som tidigare framgått (5.7.1.2) av återgivet tal (Volosinov
1973) d.v.s. talet refererar till tidigare tal. Samtidigt ingår återgivandet i en situa-
tion där de redovisande eleverna presenterar en synpunkt som de själva tar an-
svar för som diskussionsinlägg, här-och-nu, i den aktuella situationen.

I exemplet ovan, där Åke för gruppens talan, tillkommer en kommunikativ
uppgift som också gäller i redovisningar för de par eller grupper som läraren
interagerar med. Interaktionen sker med en liten grupp eller ett elevpar i den
stora gruppen och framför allt med en individ i gruppen/bänkparet. I de flesta
redovisningar (6/9)2 talar den elev som redovisar för fler än sig själv. När föregå-
ende bänkaktiviteter syftat till en inbördes diskussion blir fler elever än en delak-
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tiga i att framföra vad som sagts (se kapitel 5.7.1.2). Ett resultat av att den tidi-
gare händelsen är kollektiv är att någon ur gruppen eller paret får till uppgift att
representera gruppen/paret här-och-nu och presentera vad man gjort tillsammans
under den föregående fasen. Alla i gruppen kan inte redovisa samtidigt (Sacks et
al. 1974), vilket i diskussionerna resulterar i en arbetsfördelning där en individ
får föra de(n) andras talan.

Den elev som agerar som representant för de(n) andra interagerar både med
bänkkamrate(r)n(a) och med läraren.3 Eleven balanserar då mellan att represen-
tera sig själv och de andra. Den kommunikativa uppgiften löses då med att den
redovisande eleven får personligt ansvar för vad hon eller han säger i gruppens
namn. Jag illustrerar denna process genom två exempel: det första där en elev tar
initiativ till att skilja ut sig ur gruppen och det andra där individualiseringen sker
på lärarens initiativ.

Följande exempel 3 synliggör den inbördes arbetsfördelning (Floriani 1993)
som gör att en elev, Sanja, får rollen att representera de andra i hennes grupp.
Eleverna har fått till uppgift att diskutera om det spelar roll huruvida man med
begreppet u-länder betecknar utvecklings- eller underutvecklade länder. Jag re-
dovisar hela utvecklingen från att läraren markerar en ny fas och den process där
Sanja förhandlas fram till representant. Min poäng är vad som händer efter att
just Sanja fått ansvaret att tala för gruppen. Hon hanterar uppgiften att både tala
för sig och sin grupp genom att använda två slags pronomen, ”vi” och ”jag”,
som successivt riktar ansvaret mot henne själv som individ.

Exempel 3: Jag tycker det är nedvärderande
D01, Skog, Anton
01 L: okej allihopa (.) jag tror att

02    (6,5) ((klassen ’surrar’))

03 L: jag tror att vi kan (.) börja lite grann smått (0,7) och eh

04    då tänkte jag såhär att ehni är ju- hur många grupper är ni

05    (.) en två tre fyr fem sex grupper (.) så att vi tar ö::h så

06    ni f- komma igång allihopa och redovisa och (.) och inte ba

07    sitta och lyssna .hh vi säger såhär att vi börjar med den

08    första grejen och så (.) ska (.) tre grupper få diskutera med

09    varann (.) vilken grupp vill börja

10    (0,7)

11 L: att prata om det här.

12    (2,5) ((Sanja tittar mot sin grupp och lyfter händerna))

13 L: frivill- fritt fram ((Sanja skruvar på sig))

14    ((melodi [visslas))

15 L:          [ta chansen

16    (4,0)

17 L: JA: vi tar grupp (.) arvid irma

18 f: ommo

19 L: olle sanja=

20 p:  osanja ocksåo [           ) ((Sanja ler))

21 L:               [anders

22 L: >sätt igång<.
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23    (.)

24 S: mm

25 Ö: ((klappar Sanja på axeln)) o>talman<o

26 p: ((skratt))=

27 L: =prata högt så att alla hör nu också

28    (1,0)

29 S: nej men vi är nästan överens att (.) öh man inte kan kalla

30    (.) länderna för (.) underutvecklade (.) länder för att det

31    är väldigt nedvärderande och dom är underutvecklade på grund

32    av oss (.) om [man tänker efter (1,0) så att eh (0,7) ja och»

33 f:               [mm

34 S: »sen (1,7 [ ) ja (.) dom är ju faktiskt på väg att utvecklas»

35 H:           [((inofficiellt))

36 S: »även om det går väldigt sakta men det är ju- det är ju också

37    vårt (.) fel  så jag menar (.) jag tycker det är

38    nedvärderande (.) att säga (.) underutvecklade länder

39    (3,5)

40 L: ja vad ska vi säga (.) ska vi säga till er grupp (.) beata och

41    kompani.

Sanja representerar sin grupp genom att förhålla sig både till de andra i sin grupp
och sig själv som individuell talare genom att hon på eget initiativ successivt
skiljer ut sig som ”jag”. Hon inleder presentationen genom att göra en nyanse-
ring ”vi är nästan överens om” (rad 29) där det framgår att hon uppfattar sin roll
som representant för de andras gemensamma slutsats. Sanjas inlägg följer en
tredelad retorisk form med en tes, en elaborering med en möjlig invändning ”även
om det går väldigt sakta” (rad 36) och slutligen en repris som bekräftar hennes
tes (rad 37–38; Antaki & Wetherell 1999).4 Hennes successiva personliga an-
svarstagande är tydligt relaterad till det sista och konkluderande ledet.

Sanja framträder som ”vi” när hon refererar till sin grupps föregående arbete.
Då hon utvecklar skälen till varför man inte borde kalla u-länder för underut-
vecklade blir hon mer inriktad på sakfrågan än på beskrivningen av gruppens
arbete.5 Efter sitt medgivande som inleds med ”även om” repriserar Sanja sin tes
i jag-form: ”så jag menar” (rad 37) och tar nu individuellt ansvar för det hon
säger. Den markör hon använder i sin reprisering ”så” (rad 37) fungerar som
sammanfattande (jfr ordet ’alltså’) i förhållande till det tidigare yttrandet (Schiff-
rin 1987; eng. ’so’) där hon knyter ihop sin individuella röst med vad hon först
tillskrev (och var noga med att tillskriva) gruppen. Reprisen får drag av omfor-
mulering av hennes föregående yttrande som inletts i vi-form och blir en retorisk
resurs för Sanja för att understryka en egen poäng som individ. Läraren bekräf-
tar att han uppfattar redovisningen som en förväntad rutin genom att ge ordet
till nästa grupp (rad 40–41).

Den komplexa balansgången i öppningen är en följd av att helklassdiskussio-
nen byggs upp genom att föregående grupparbete används som resurs av läraren
och eleverna. I exempel 4 är det läraren som tar initiativet att successivt ”indivi-
dualisera” en elev genom att adressera eleven som ”du”. Diskussionen handlar
om civilt motstånd och behandlar frågan om man kan bryta mot lagen. Lärarens
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fråga görs efter att hon först vänt sig till gruppen genom att tilltala ”Olle och
Rikard och dom andra” (rad 05–06).

Exempel 4: Håller på och saboterar
D05, Sjö, Bodil
01    [((SURR))

02 L: [(ja) ska vi höra lite vad ni (.) diskutera för nånting (.)

03    om ni kommer fram till hur ni kan tänka er att ställa er

04    (1,0)

05 L: e:hm (3,5)((klassen tystnar)) ska vi börja här med

06    oll[e och (.) rikar[d och dom andra (.) vad diskutera ni

07       [((O ser upp))  [((R vänder sig ned inom O blickomfång

08    och O snörper på munnen))

09 O: ja vi började lite med eh (.) eh ja (.) vi kom in på veganer

10    i alla fall jag ko[mmer inte ihåg vad vi börja med

11 L:                   [ja

12    m[m

13 O:  [men vi hamna på veganer och eh (.) de[ras

14 L:                                        [aa militanta veganer

15    då kanske ell[e

16 O:              [ja ja precis mili[tanta veganer

17 f:                                [((skrattar))

18 L: £bäst vi tillägger ja£

19 O: ((ler)) (ja)  det oordnar sig (det)o

20 L: £a[a£

21 O:   [och eh (.) deras syfte i och för sej är väl ganska fint

22    men deras tillvägagångssätt det är (.) ja (.) helt fel asså

23 L: ha[a

24 O:   [liksom det är ju- dom få- ger sig själva en dålig stämpel

25    (.) som att dom håller på och (.) saboterar

26 L: ha: dom först[ör att dom- [som du säger dom har en bra:»

27 f:              [(            )

28 L: »(1,5) syfte kanske

Olle blir utsedd till gruppens representant efter en (delvis på bandet synlig) icke
verbal förhandling inom gruppen där Rikard tittar ned i bänken (rad 05–08).
Efter en reparationssekvens där Olle, utifrån lärarens påpekande (Mc Houl 1990,
s. 370), ändrar uttrycket ”veganer” till det mer preciserade ”militanta veganer”
börjar Olle om med ett kritiskt inlägg (rad 21). I likhet med Sanja blir han nu
successivt orienterad på sakfrågan när talet inte explicit hänvisar till en föregå-
ende händelse i grupp. I Olles elaborering av tesen (rad 21–25) förskjuts fokus
från vad andra i gruppen sagt till vad han säger i frågan nu; inlägget blir mer
orienterat mot den aktuella situationen och själva frågan. Läraren tar på rad 26
upp Olles elaborering och gör honom individuellt ansvarig för synpunkten. Det
framgår av att hon tilltalar honom som du: ”som du säger” (se även analysen av
samma sekvens i kapitel 5.7.5). Läraren som sagt sig vara intresserad av hur
eleverna kan tänka sig att ta ställning (”tänka er att ställa er”; rad 03) behandlar
Olles inlägg som hans individuella ställningstagande.
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Arbetet att inleda en helklassdiskussion formar alltså diskussionens roller och
det kommunikativa ansvar som elever tar och tilldelas när de redovisar. Från
lärarens synvinkel måste diskussionen etableras och utvecklas i klassen. Förmod-
ligen förenklas detta genom att ta fasta på vad just den redovisande eleven säger.
Lärarens interaktion med en individ är ett sätt att hantera en komplex situation
där elever arbetat kollektivt i en föregående lektionsfas.6 Som Ericson (1996)
skriver är det viktigt att uppmärksamma klassrummets kollektiva dimension och
de konsekvenser den har för interaktionen. Eleverna agerar inte alltid endast
som individer utan också som representanter för andra elever, här i ett viktigt
skede när elevernas förberedelser från en tidigare lektionsfas presenteras i hel-
klassdiskussionen.

Att öppna en diskussion genom redovisning är en process med konsekvenser
både för hur problemet blir belyst och vilka roller läraren och olika elever får.
Ytterst sett är sådana mönster en följd av att eleverna deltar i diskussionen ge-
nom att bli introducerade till de ämnen som tas upp (jfr. kapitel 2). Analysen av
funktionerna hos redovisningens öppning kan sammanfattas med följande kro-
nologiska och analytiska punkter:

1. Elever ägnar sig först åt bänkarbete.

2. Läraren använder en eller flera lystringsmarkörer som eleverna orienterar sig
efter och formar dyaden lärare-klass (Lerner 1993), d.v.s. en lärarledd diskus-
sion.7

3. Helklassdiskussionen etableras genom en gemensam orientering mot den ti-
digare fasen där textuella händelser rekontextualiseras och används som re-
surs i den pågående fasen.8

4. Lärarens öppningsfrågor aktualiserar att eleverna inte antas känna till ämnet
och ger interaktionen en sammansatt karaktär av både kunskapsintroduktion
och samhälls- och livsåskådningsdebatt, vilket särskilt framgår när frågorna
har en kunskapsintroducerande utformning (se exempel 1 och 2).

5. Perspektivet på ämnet/temat i öppningen formas av deltagarnas rekontex-
tualisering d.v.s. orientering mot den tidigare lektionsfasen där läraren och
eleverna samkonstruerar och förhandlar innebörder i hur ämnet/temat pre-
senteras och behandlas. I sekvenser med förhandlingskaraktär synliggörs lä-
rarens dilemma mellan att leda och lyfta fram elevernas synpunkter.

6. Elevers inlägg presenteras i punktform genom återgivet tal och placeras i en
ny kontext: helklassdiskussionen. I smågrupper eller par väljs en person ut
som ska representera de andras föregående kollektiva och (kunskaps)för-
beredande arbete. Den som redovisar balanserar mellan att ha ansvar för vad
gruppen/paret har sagt – då – och vad den själv påstår – nu. Individen kan
både använda sig av gruppen för att lyfta sin poäng och tillskrivas personligt
ansvar av läraren.
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Den gemensamma uppgiften att samla klassen mot ett gemensamt fokus får kon-
sekvenser för hur något kan sägas, d.v.s. av vilka, och för vad som sägs (jfr.
Sahlström 1999). I klassrummet förutsätts att alla i klassen behöver förbereda
sig och bli introducerade i ämnet. Deltagarnas orientering mot att binda samman
”nu” med ”då” kan förstås utifrån vad som beskrivits i kapitel 5; att diskussio-
nen ingår i ett lektionssammanhang.

6.3 Öppningar när ämnet redan har etablerats i helklass
Öppningen till diskussionen sker genom att frågan presenteras på ett sätt som är
utformat efter den kollektiva situationen. När eleverna redan deltar i helklass-
undervisning och diskussionsämnet är etablerat (5/16) fordras andra sätt att klar-
göra övergången till den nya diskussionsfasen. Till skillnad från redovisningar
där fasöppningarna benämns är dessa öppningar icke benämnda, eller implicita.9

Mitt kriterium för att betrakta sådana sekvenser som öppningar av en ny fas
med diskussion är att läraren lyfter fram en omfattande fråga där eleverna initie-
ras att kommentera frågan (se kriterier kap 4.3 med not). Läraren använder då
frågor där eleverna också utmanas att ta ställning för att skapa ett riktat engage-
mang som både fokuserar ett perspektiv och engagerar eleverna.

Det första exemplet är hämtat från en redovisning där läraren utgår från ett
antal frågor som eleverna har fått till uppgift att besvara. Som underlag till frå-
gorna har eleverna också fått en artikel av muslimen NR Sufi från 1964. Artikeln
är polemisk mot västerlandets sätt att se på familjen och därmed indirekt pole-
miskt till hur man kan anta att flera elever uppfattar familjelivet.10 En stor majo-
ritet av eleverna i klassen är dessutom flickor (se tabell kap 4.5). De förberedan-
de frågor som föregår öppningsfrågan är inte B-frågor som läraren i början av
exemplet tar upp i I-R-E och anförandeform (rad 01–24), tillsammans med Kha-
dija och Ulrika. Läraren aktualiserar sedan den tredje utdelade frågan som i sin
skrivna form inte heller är av B-karaktär: ”Hur beskrivs barnens situation i
väst?”. Frågan placeras in en provokativ kontext sätt där eleverna förväntas re-
agera på vad som står i den utdelade texten och som Vendela, Ulrika och Rut
besvarar.
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Exempel  5: En riktig beskrivning
D08, Sjö, Carl
01 L: men man anknyter alltså och man förnekar ju inte då eh (.)

02    nya testamentet och värdet med den (0,7) �eller i det� utan

03    eh det här är ju nån slags- dom fullföljer från abraham jesus

04    och muhammed (1,0) det står ju lite om den gammalarabiska

05    religionen vi har ju nämnt det

06 K: mm de var fl[erdyrk- dom dyrkade vad heter det ([
07 L:             [och-

08 f:                                                 [statyer

09 U: j[a och stjärnor och
10 f2: [ja

11   (1,5)

12 L: och s- då fanns det ju judendomen kristendomen men ändå så

13    hade man (.) ett annat gudsbegrepp bland araberna

14 f: m[m

15 L:  [det va ju polyteistiskt .hh sen är vi då inne i va man- hur

16    man ser på vårt samhälle� (1,5) och vad säger ni spontant (.)

17    tycker ni att det är en riktig beskrivning av hur barnen £har

18    det i vårt samhälle£ (.) ska vi säga ven[dela (.)»

19                                            [((simultant ohrb))

20    »£vad säger dom£

21    (2,0)

22 V: öum (.) att allting låter som det är väldigt (.) *ytligt-

23 R: mm

24 U: [aa

25 V: [*-och materiellt* ((gnälligt röstläge)) (.) till den- den

26    graden tror jag väl kanske inte

27 U: n[ej

28 f:  [�nej�

29    ((elev-elevdiskussion))

30 L: väster-

Både texten och presentationen av den får i de sammanhang de förekommer
provocerande funktioner. På rad 15–18 framställer läraren textens beskrivning
av västerlandet som kontroversiell och utmanar eleverna att ta ställning till vad
som står där.11 Genom att använda det obestämda pronomenet ”man” i ”hur
man ser på vårt samhälle�” (rad 15) framställer han texten som representativ för
en grupp muslimer och inte bara för en individuell författare. Han avslutar ytt-
randet med tydligt uppgående intonation på ”vårt samhälle�”, vilket signalerar
en uppmärksamhet på att författaren skriver om ”vårt” västerländska samhälle.
Läraren frågar sedan efter elevernas spontanitet ”vad säger ni spontant” (rad
16). Hela yttrandet ”hur barnen har de i vårt samhälle” sägs dessutom med le-
ende röst (rad 16–19) som markerar att läraren inte ställer sig bakom den. Lära-
rens uppmaning till eleverna att reagera på texten görs också med hjälp av en ja-
och-nej-fråga som utgår från om texten är sann eller inte: ”tycker ni att det är en
riktig beskrivning” (rad 17).
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Lärarens initieringen att diskutera texten är på ytan tvetydig, eftersom den
inte avslutas med en B-fråga utan aktualiserar vad som står i texten (rad 18 och
20). Men lärarens första led, där han lyfter fram elevernas ställningstaganden,
får indirekt funktionen att göra I-R-E-frågan ”vad säger dom” till provokativ;
det framgår av att han framställer den andra  kontrollfrågan med en leende röst
och som utveckling av en tidigare fråga av B-karaktär.12 Vendela svarar med en
kritisk värdering om hur eländigt allting i texten låter och får uppbackning av
Ulrika och Rut och en ytterligare flicka som tillsammans konstruerar textens
bristfälliga sätt att beskriva västerlandets syn på familjen (rad 21–29).

Utdraget i nästa exempel 6 följer efter ett inspelat TV-reportage om u- och i-
länder och visar hur läraren använder sig av en retsam fråga för att engagera
klassen i diskussion. Läraren anknyter direkt efter filmen och säger att västvärl-
den ”kanske inte är så generös som man skulle kunna tro”, en uppfattning som
också överensstämmer med hur andra lärare ställer sig till u- och i-länder (se
kapitel 5.6). Efter sin kommentar följer läraren upp med att pröva elevernas
kunskaper om bistånd och u-hjälp. Han markerar att den arbetsfas som följer
efter filmen i form av I-R-E sekvenser är slut genom att ställa en retsam fråga till
klassen som gäller deras levnadsstandard och som Anders besvarar nekande.

Exempel  6: Avstå en hel del
D09, Sjö, Carl
01 L: och för att dom här länderna ska få ett högre välstånd så

02    fordras vad

03    (5,5)

04 L: då fordras: (.) fia

05 F: �pengar (.) omfördelning (.) av resurser�

06 L: och dom pengarna kommer ninni från

07    (1,7)

08 N: i-länderna

09 L: ja (.) nord syd dialogen (.) och då är frågan (.) i morgon

10    sex miljarder (.) vi går snart in i ett nytt årtusende

11    århundrade .hh ni är dom som kommer forma (.) åtminstone

12    (1,5)ja vad är det man säger nu ni kommer jobba (3,5) nej det

13    är dom som föds nu som pensioneras tjugohundrafemtiosex (1,0)

14    för ni kan inte jobba till tjugohundrafemtiosex men

15    tjugohundrafyrtiokanske (1,0) .hh och då är frågan är ni: eh

16    (.) villiga att avstå en hel del (1,7)((bord skuffas)) för

17    att komma till rätta med (.) probl[emet

18 A:                                   [näe

19    (1,0)

20 L: anders ((flicka hostar))

21 A: nej

22 L: du tycker behöver allt du har och du kan inte tänka dig nån

23    (1,0)

24 A: jo jag behöver inte allt jag har men (.) men (.) mycket av

25    det man har är ju (.) nödvändigt
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I exemplet framgår hur läraren retar eleverna genom att först i I-R-E-sekvensen
framställa ett problem som gäller fördelning av resurser och sedan knyta det till
elevernas livssituation (rad 01-09). Lärarens långa tur på rad 09–17 börjar med
att han annonserar en kommande fråga i bestämd form (”frågan”, rad 09) där
han samtidigt ramar in problemet genom att beskriva eleverna som aktörer i en
framtida generation. Han specificerar sin fråga genom att en andra gång an-
vända ”då är frågan” (rad 15) som är kopplad till ytterligare en retsam och
tillspetsad13 fråga ”är ni: eh (.) villiga att avstå en hel del (1,0) för att komma till
rätta med (.) problemet”. Frågan är liksom föregående exempel 5 en ja eller nej
fråga (Levinson 1983, s. 184).

Anders (troligen) överlappar läraren med ”näe” (rad 18) som inleder en seriös
respons på lärarens retsamma initiativ (Drew 1987). Hans uppföljande svar be-
höver inte betyda att han är ointresserad av att hjälpa människor i u-länder.
Istället svarar han på om han skulle kunna avstå en hel del av sin egen materiella
standard. Anders korta svar följs upp av läraren genom ytterligare en tillspetsad
omformulering med ofullständig syntax (Lerner 1995) ”du tycker behöver allt
du har och du kan inte tänka dig nån”.14 Anders utvecklar sedan på rad 24–25
där han säger att han inte behöver allt.

Lärarens retsamhet får en för aktiviteten ändamålsenlig och seriös respons
från en elev. Diskussionsfasen öppnas implicit och provocerande på ett sätt som
också överensstämmer med hur läraren tolkar relationen mellan u- och i-länder;
lärarens initiativ i öppningen har föregåtts av hans kommentar på filmen, men
även en avslutning av en tidigare helklassdiskussionen drygt två veckor tidigare
där han har lyft fram fördelningsproblemet mellan u- och i-länder. Han använ-
der alltså en brett förankrad ståndpunkt om rättvisa mellan u- och i-länder som
resurs för att utmana eleverna i hur de uppfattar sin egen standard.15

Eftersom presentationen av ämnet är det första som görs i diskussionen finns
det anledning att undersöka hur den är utformad och hur den följs upp av elever-
na. När helklassformatet är etablerat använder läraren en ny provocerande vink-
ling på ämnet för att engagera eleverna, där dessa ställs inför att reagera mot ett
av läraren avgränsat perspektiv (Linell 2001b). Lärarens implicita sätt att inleda
är alltså en metod (ej nödvändigtvis medveten) som används att åstadkomma
engagemang hos eleverna i en situation där lärarens anföranden och kontroll av
elevernas kunskap tidigare varit kärnan i deltagandet. I Anders svar i exempel 6
framgår inte hur han ställer sig till fördelningsfrågan mellan i- och u-länder gene-
rellt, vilket är den övergripande frågan för diskussionen. Istället tydliggör hans
svar att lärarens öppnande fråga är en provocerande vinkling av den övergripan-
de frågan.

I likhet med vad Potter & Puchta (1999) har visat använder läraren i båda
fallen komplexa och elaborerade frågor för att skapa en ”riktad” spontanitet
hos eleverna. Också här framgår ett både och mellan att skapa engagemang men
inte om vad som helst. Mening utvecklas inte endast i mötet med andra meningar
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utan under praktiska omständigheter som här är kollektivt konstruerade (Eric-
son 1996; se kapitel 3.5.4). Analyserna av 6.1 och 6.2 visar att det finns olika
sätt att öppna en diskussion som får konsekvenser både för deltagandet och för
hur en fråga i den offentliga debatten presenteras och blir belyst i klassrummet.
Det är dock inte alltid som läraren direkt eller på egen hand lyckas att med att
inleda och samla klassen kring en fråga, eller belysning av en fråga. I följande
avsnitt ska sådana situationer analyseras.

6.3 Problem i etablerandet av diskussionen
Diskussionen öppnas genom samhandling och sker inte automatiskt, något som
blir särskilt tydligt när det uppstår förhandlingar eller oklarheter om aktivitetens
riktning. I några öppningar (4 av16) uppkommer tillfälliga problem som gäller
hur den kommande aktiviteten ska förstås. I dessa fall accepterar eleverna först
inte hur läraren försöker inleda diskussionen. I de två första gäller problemet
perspektiv där eleverna inte instämmer med lärarens sätt att förstå problemet
och i det sista, elevers engagemang för att delta.

Exempel 7 som gäller det förstnämnda är hämtat från en diskussion och hand-
lar om  när någon kan räknas som vuxen, och är en redovisande inledning direkt
efter ett bänkarbete (6.1). Religionskunskapsläraren har givit eleverna uppgiften
att i grupp undersöka vilka övergångsriter som de finner i sin kultur. I sådana
ritualer markeras att en ung människa övergår till att bli en vuxen samhällsmed-
lem. Erik, David ger kommentarer till uppgiften innan Mary svarar för sin grupp
på rad 15–21. Hon besvarar öppningens fråga genom att transformera innebör-
den till sin egen vardag och förbigår lärarens uppgift om övergångsriter.

Exempel 7: Dom här övergångs-
D13, Berg, Erik
01    ((SURR))

02 L: ni ni kan eh (.) ni kan samla upp lite det som har kommit

03    fram (.) nå- några tycker att det var väl ’tråkigt att

04    diskutera det här’

05 E: ja:: djävligt tråkigt

06    ((fortsatt elevprat)) (2,0)

07 L: SCH (.) vi lyssnar lite på vad ni har sagt i grupperna (1,0)

08    eh jag var och gick först dit sen hann jag inte lyssna så

09    mycket på er vem var det- va va diskuterade ni (.) vad sa

10    ni- ((till en grupp flickor))

11 D: pratade om bara att gunnar är [på bussen

12 L:                               [SCHH ((pekar på D)) (     )

13    vad sa ni i baren (.) dom här övergångs-

14 p: [också ((till bänkamrat))

15 M: [när man flyttar hemifrån (1,5) (när man [flyttar)
16 L:                                          [skaffa egen

17        lägenhet

18 M: när man får barn eller nåt – försö-
19 L: att-

20 M: bli mer ansvarsfull
21 L: ja� (.) det har- det är [de här med ansv-
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Det kan vara intressant att notera elevernas kommentarer till lärarens uppgift
precis innan själva redovisningen börjar. På rad 05 instämmer Erik när läraren
citerar några elever (rad 03–04) som varit missnöjda med uppgiften.16 I Tjej-
gruppens svar framgår att lärarens uppgift inte av dem har uppfattats som rele-
vant. Marys beskriver inte några ritualer, vare sig på rad 15–21 eller efter
excerptet utan aktualiserar erfarenheter från deras vardag: när man som ung
flyttar hemifrån, får barn och blir mer ansvarsfull.

I exemplet introducerar läraren vuxenblivandet ur ett religionsvetenskapligt
perspektiv. Han kontextualiserar frågan när man blir vuxen genom att eleverna
ska försöka hitta exempel övergångsriter. Lärarens fråga visavi den typ av re-
spons han får via Mary illustrerar ett möte mellan två sociokulturella förhåll-
ningssätt (Linell 2001a, s. 170). Eleverna accepterar alltså inte vad läraren frågar
efter. Problemet att inleda diskussionsfasen blir istället löst genom att läraren
accepterar elevernas vardagliga perspektiv på ämnet (rad 19 och senare).17

Perspektivet på ämnet skapas genom förhandlingar som blir begripliga i lek-
tionens vidare kontext men också, som exemplet visar, utifrån perspektiv på
ämnet som tar form redan utanför klassrummet. I elevernas vardagsliv och i
lärarens religionsvetenskapliga utbildning. Både läraren och eleverna är beroen-
de av vad eleverna aktualiserar att de har gjort innan för att kunna sammanfoga
faserna i den sociala interaktionen.18 Deltagarnas kunskap om lektionens arbets-
form blir här en resurs för eleverna att föra i ett perspektiv från sin livsvärld (jfr.
Säljö 2000). Eleverna når i detta exempel framgång med att opponera sig mot
skolans akademiska grundregler (Bergquist 2001) för hur frågan om vad som
karakteriserar den vuxne samhällsmedlemmen ska förstås. Deras motstånd mot
att lösa lärarens uppgift kan förstås utifrån en konkurrenssituation, där det finns
flera anknytningspunkter i deras vardag i kontrast till lärarens religionsveten-
skapliga referensram.19

Nästa exempel innehåller en implicit öppning (avsnitt 6.2) som försvåras, efter-
som alla elever inte delar lärarens uppfattning om den förberedande nyhetsarti-
keln förtjänar att bli diskuterad. Den tidigare hemuppgiftens relevans för diskus-
sion blir föremål för kritik som läraren bemöter med hjälp av andra elever. Lek-
tionen inleds med nyhetsbevakning som rör händelser på WTO-mötet i Seattle i
december 1999. Eleverna har före lektionen fått en tidningsartikel från DN med
rubriken ”Genmajs förgiftar jorden” (DN 991203) och beskriver hur fjärilar har
dött av att äta genmanipulerad majs. I artikeln nämns också att frågor av den
karaktären tagits upp under det pågående WTO-mötet.

Fasövergångens upptakt börjar med att läraren försöker brygga över sin kom-
mentar om globalisering av svenska företag till diskussionsämnet. Hon annonse-
rar elevernas textuppgift genom att beskriva den som ”annan fråga” (rad 18).
Kommentaren är ett undervisande drag, där läraren sammanfattar politiska ske-
enden. Den icke uttalade inledningen färgas av att läraren spetsar till frågan ge-
nom att jämföra innehållet med svårigheter på arbetsmarknaden och framställer
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fjärilarnas död som ett samhällsproblem. Hennes upptakt resulterar i flera direk-
ta (”self selected” Sacks et al. 1974) reaktioner från Emil, Jesper, Gunilla, Birgit-
ta och Anna som skapar alliansmönster för och emot läraren, medan Birgitta och
Anna istället stödjer henne.

Exempel 8: Vem bryr sig om fjärilar
D11,20 Berg, Doris
01 L: och man ju fråga sig att (.) är det inte så här att man

02    skickar ju som svenska företag med- som att erikson funderar

03    ju på att gå (.) längre ut därför att man ska få billigare

04    arbetskra�ft

05    (3,5)

07 L: och (.) vad blir det för dom länderna som liksom (.)

08    utlokaliserar

09    (2,0)

10 E: (eh)

11 L: för dom som blir kvar (.) det kommer att bli arbetslösh[et

12 E:                          [kan

13    ju tacka sverige i stället

14 f: ja

15 FF: mm

16 L:  mm (ut[av de här) .hh ni hade ju fått er också- det finns»

17 J:        [( ) ((tittar på E bredvid och slår näven i bordet))

18 L: »en annan fråga också (.) det är ju det här med

19    jordbruksprodukter (.) och det där är ju je- redan

20    inledningen till de här v-t-o då (.) world trade organisation

21    .hh det har ju varit ett problem just det här för vad har dom

22    haft för nånting- ni fick en artikel där (.) om

23    genmanipulerad m[at

24 G:                 [�majs�

25 L: mm

26 E: fjärilar dog

27 L: fjärilar d[og

28 G: ((till B))[ �vem bryr sig [om (0,7) fjärilar�

29 E:                          [inte för jag [vet- inte för jag»

30 L:                                        [me-

31 E: »fattar varför man ska (bry) bry sig om fjäril[ar när det»

32 G:                                               [nej

33 E: »finns värre problem liksom [fjärilar det är ju [så-

34 B: ((till G))                  [(           )

35 L:                                                 [ja men det

36    kanske just [är ett (   )

37 B:             [men fjärilar fyller väl väl en stor funktion

38    [ja menar (.)

39 G: [eh he he he ( [)

40 L:                [£ja:�£

41 E: vaddå (.) tänk på barnen i somalia (   ) (.) jag menar

42    fjärilar [va fan är dom mot (.) två miljoner sväl[tande ungar

43 A:          [men de stör ju näringskedjan när dom»

44    »dör

45 B:                                        ((till A))[ja precis

46    (.) det var det jag försökte (...)



113

Läraren aktualiserar innehållet i tidningsartikeln genom att fråga eleverna ”vad
har dom haft för nånting” (rad 21–22). Lärarens längre initierande tur har lik-
som i det tidigare exemplet med en förberedande text  två led21 d.v.s. en I-R-E-
fråga på textinnehållet som föregås och ”färgas” av något som framställs proble-
matiskt. Efter en kort I-R-E sekvens (rad 23–27) inleder Gunilla med en kritisk
kommentar som inofficiellt riktas till hennes bänkkamrat Birgitta (rad 28): ”vem
bryr sig om (0,7) fjärilar”. Gunillas yttrande överlappas av Emils officiella inlägg
som riktas till läraren och hela klassen ”inte för att jag fattar varför man ska bry
sig om fjärilar” (rad 29 och 31). Emil markerar att innehållet i artikeln inte är
relevant att ha som utgångspunkt för diskussionen; han använder Gunillas före-
gående och hörbara yttrande (rad 28) och allierar sig med henne. Han får ett
uppföljande publikt och simultant instämmande från Gunilla på rad 32 som be-
kräftar alliansen mot läraren och hennes upplägg på diskussionen (Maynard
1986). Birgitta och Anna försvarar istället relevansen av tidningsartikeln (rad
37–38 och rad 43–44). Efter att läraren bekräftat Birgittas stöd med att under-
stryka ”ja�” (rad 40) får hon kritik av Emil (rad 41–42) men också stöd av
ytterligare en elev, Anna (rad 43–44).

Exemplet synliggör att eleverna tar initiativ till inflytande över dagordningen
och vill vara med och bestämma om temat är värt att diskutera. Med hjälp av
andra elever som stödjer henne lyckas läraren använda nyhetsartikeln som ut-
gångspunkt för att inleda helklassdiskussionen. Emil och Gunillas kritiska re-
sponser fungerar provocerande för Anna och Birgitta och skapar indirekt ett
engagemang kring texten. Det är inte bara läraren som behöver samarbeta med
eleverna, eleverna uppvisar också inbördes på skilda intressen om huruvida te-
mat förtjänar att tas upp till diskussion. Exemplet visar att eleverna måste sam-
arbeta inbördes för att klassen ska etableras som den andra halvan av lärare-
klassdyaden och att värderande inslag i förhållande till lärarens initiativ alltid är
implicit närvarande i deras orientering mot den gemensamma aktiviteten, något
som framkommer ännu tydligare här än i de sekvenser där eleverna svarar på ett
samarbetande sätt.

Att öppna och etablera en helklassdiskussion är också beroende av hur lära-
ren tolkar elevernas rättigheter och skyldighet för att engagera sig i diskussio-
nen. I exempel 9 uppstår ett kommunikativt problem när läraren väljer en elev
som inte räckt upp handen och ställer konkreta frågor. Läraren hänvisar till att
klassen i början av lektionen har sett en film om datorisering. Filmen innehåller
utopiska inslag om hur datorer i framtiden kan ersätta människor. Läraren väljer
först att inte ge ordet till Sanja som anmält sig och som annars är en av de mest
aktiva eleverna i klassen. Istället vänder han sig till Åke som inte räckt upp han-
den och som visar tydlig tvekan för att delta i diskussionen.
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Exempel 9:  Jag vart ingenting
D04, Skog, Anton
01 L: (...) grundmall på det hela (.) vi håller på och bygger ut

02    och- på vår hemsida i både historia och samhällskunskap och

03    då blir det mycket mycket enklare (.) snabba-

04 f: ((hostar))

05 L: klick .hh nu tar vi (.) datorerna.

06    (2,0)

07 L: först fritt fram för (.) lite känslor hur upplevde ni det här

08    HH

09    (2,5)

10 S: ((hand upp [))

11 L:            [åke (.) du får börja ((Sanja tar ned handen))

12 Å: aha ja m[en ((Åke ler, böjer huvudet och sätter handen mot

13    kinden))

14 L:        [blev du glad eller ledsen eller rädd.

15    (1,0)

16 Å: näe (.) jag vart (.) ing- ingenting

17    [((några pojkar skrattar))

18 p: [£ingenting£

19 L: varför det

20 Å: ˚näe˚ (2,5) det eju: inte så svårt och (-nåt särskilt med

21    det) (1,0) ˚tycker jag˚

22 L: du känner inget hot (.) och du känner ingen glädje att slippa

23    diska resten av ditt liv

24    (1,0)

25 Å: ae

26 L: ((skrattar tyst))

27    (1,5)

2822 L: ha nå[n annan (.) sanja

29 S:      [((hand upp))

30    har vi brist på människor här i världen (.) alltså är det

31    verkligen så att vi- vi vill ha fler människor på jorden (.)

32    b- befolkningen ökar ju hela tiden och så ska man försöka

33    (1,0)

34 f:  (  )

35 S:  s- skapa mer.

Lärarens fråga fokuserar elevernas reaktioner på filmen och förutsätter att
eleverna har haft känslomässiga upplevelser: ”först fritt fram för (.) lite känslor
hur upplevde ni det här” (rad 07). Genom att inleda med adressaten ”ni” marke-
rar läraren också att han söker efter reaktioner i hela klassen. Sanjas handupp-
räckning  (rad 10) besvaras dock inte; istället väljer läraren en elev som inte räckt
upp handen. När läraren utnämner Åke ”åke du får börja” (rad 11) väljer han, i
likhet med en programledare i TV, ut Åke som talare fast Åke inte har anmält sig.

Åke markerar på fem ställen att han inte är beredd att ge motsvarande respons
till läraren. Först genom att säga ”aha men” och visuellt markera tveksamhet
inför att framträda publikt (rad 12–13). Sedan genom en tvekpaus på rad 15 och
ett ytterligare tvekande inlägg som inleds negativt: ”näe (.) jag vart (.) ing- ingen-
ting”. När läraren följer upp detta med att använda Åkes ointresse som ingång
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till en uppföljande fråga ”varför” (se kapitel 7.2.3.1) svarar Åke med ”näe” och
gör en lång ytterligare paus (rad 20). Lärarens nästa inlägg är en reformulering
”du känner inget hot (.) och du känner ingen glädje att slippa diska resten av ditt
liv” (rad 22-23) som Åke kommenterar med ett minimalt ”ae” efter en paus på
rad 24.

Exemplet visar att Åke och läraren har olika tolkningar om skyldigheter att
delta i diskussionen. Läraren utser talare utifrån att eleverna har sett filmen och
i början av lektionen hört honom presentera dagens uppgift såsom diskussion av
en film. Åkes svar på lärarens initiativ är däremot relaterad till att han från bör-
jan inte räckt upp handen och markerat ett eget intresse för att delta i den publi-
ka interaktionen.23 Handuppräckningar säger intressanta saker om hur deltagar-
na i klassrummet uppfattar rättigheter och skyldigheter att delta i diskussioner.
De som besöker en TV-debatt och får ordet förväntas tala; det räcker med att
komma dit av egen vilja och delta i debatten, vilket skiljer sig tydligt från diskus-
sioners ”produktionsvillkor” i skolklassen (se kap 5.1). Man kan jämföra lära-
rens strategi i exemplet med kursplanernas intentioner där ”eleven” förväntas ha
en åsikt och ta ställning mer eller mindre oberoende av vem den individuella
eleven är (se kap 2).

De kommunikativa problem som exemplifierats i det här avsnittet åskådlig-
gör kommunikativa uppgifter som är generella för hur deltagare i klassrummet
öppnar en diskussion och etablerar en lektionsfas med diskussion i helklass. För-
handlingsutrymmet för eleverna synliggörs troligen olika mycket i olika situatio-
ner men problemen pekar på lärarens dilemma att engagera en skolklass i frågor
som läraren oftast presenterar på ett visst sätt och där enskilda elever inte frivil-
ligt valt att deltaga, som i flera andra debattsituationer. Kursplaners mål att elever-
na ska ha uppfattningar om kontroversiella frågor kan inte så att säga imple-
menteras utan måste etableras genom samarbete mellan läraren och eleverna.

6.4 Konklusion
I analysen av inledningar framkommer drag som är specifika för inledningen.
Den kvalitativt nya och gemensamma aktiviteten fordrar en samordning mellan
läraren och eleverna. I öppningen måste deltagare etablera en inriktning för den
diskussion som ska följa mot bakgrund av den tidigare. Analysen av fasöver-
gången ger därför också ledtrådar till att förstå grundläggande mönster i hel-
klassdiskussionen särskilt med avseende på lärar-elevinteraktionen (jfr. Schegloff
1986). Ett centralt drag är att skiftet mellan nu och då aktualiserar händelser i
tidigare faser som upptakt till den fortsatta diskussionen.

Lärarledda diskussioner inleds genom att läraren ställer olika typer av B-frå-
gor till eleverna där den offentliga debatten presenteras men också rekontextua-
liseras (Linell 1998b; Bernstein 1990) i klassrummet. Ett framträdande drag i
lärarens frågor som också kommer att exemplifieras i följande kapitel är att lära-
ren introducerar kunskap som eleverna förväntas uppmärksamma när de deltar
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med sina egna synpunkter. Detta framgår genom frågornas anknytning bakåt i,
eller innan, lektionen (kapitel 5.2) och av frågornas sekventiella och ibland språk-
liga utformning. Frågesekvenserna ingår också i praktiska sammanhang, där klas-
sen etablerar en gemensam inriktning. I redovisningar används ett föregående
arbete som resurs för detta där lärarens perspektiv på ämnet blir utgångspunkt
för samarbete men också förhandlingar. När klassen redan ägnar sig åt ämnet i
andra former än diskussion använder läraren provokativa frågor för att få klas-
sen med sig som presenterar ämnet på ett visst, och praktiskt betingat, sätt.

I redovisningens öppning visas hur elevernas förberedelser ger upphov till en
kommunikativ balansgång mellan läraren och den individ som redovisar. Vad
eleven säger gäller inte bara här och nu utan innebär också en redovisning av ett
kunskapsintroducerande arbete då; i redovisningen blir den enskilde eleven an-
svarig för den framförda uppfattningen i ett aktuellt nu. Läraren och eleverna
hanterar också här en situation där eleverna framträder med uppfattningar, som
debattörer och samtidigt förväntas sätta sig in i frågeområdet med hjälp av lära-
rens förberedande uppgifter.

Elevernas responser av förhandlingskaraktär åskådliggör, empiriskt och teo-
retiskt, att lärarens presentationer och initiativ inte är neutrala instrument utan
tolkningar och rekontextualiseringar av den offentliga debatten. I förhållande
till begrepp som ”real discussions” (Cazden 1988; kapitel 3) ger analyserna av
inledningar en annan bild av diskussioner. Resultatet belyser vad Billig et al.
(1988) kallar för ideologiskt dilemma som kan hanteras på olika sätt av olika
individuella lärare men ändå har ett gemensamt drag; undervisningen blir både
elev- och lärarcentrerad där eleverna både introduceras och betraktas som de-
battörer i de ämnen de blir introducerade till.

Genom att studera dynamiken i vardagliga situationer framstår styrdokumen-
tens mål, där läraren ska introducera eleverna till debatten genom diskuterande
aktiviteter, som komplexa. Det framgår framför allt när processer i klassrummet
tolkas dialogiskt i situationer, där samordning av perspektiv och förväntningar
på deltagande behöver förhandlas fram mellan läraren och eleverna. I konklusi-
onen till kapitel 7 ska jag utveckla detta vidare genom att besvara det andra
delsyftet i avhandlingen.
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Noter

1 Lärarens initiativ att ge synpunkter i termer av positivt/negativt kan också förstås så, att eleverna
förväntas bli introducerade i ämnet. Deltagarna i klassen ger genom sin sammansättning ingen
garanti för att ämnet blir belyst som endast negativt, något som läraren före redovisningen försökt
gardera sig mot med förslaget att också ta upp positiva saker.

2 Fem öppningar har fler än två elever och två görs i par enligt följande: D01, D02 (par), D03 (par),
D05, D07.

3 De elever i gruppen/paret som inte talar har möjlighet att visa sin uppfattning genom uppbackningar
eller nickningar men så sker oftast inte.

4 Antaki och Wetherell (1999) beskriver hur argument som innehåller medgivanden (concessions)
har en tredelad form. De kan illustreras på följande sätt: en tes ’jag tycker att’ – ett medgivande
’även om det’ – en repris ’så jag tycker ändå att’.

5 Man kan notera att hon i denna del av presentationen lämnar det, till den språkliga formen,
återgivande talet samtidigt som återger vad de andra i gruppen har sagt. Även denna del av presen-
tationen får funktionen att referera till gruppens uppfattning genom att inramas (Goffman 1974)
som redovisning.

6 En annan förenkling är att alla grupper faktiskt inte redovisar utan just så många som läraren/
klassen behöver för att få i gång diskussionen. Det implicerar att den största delen av klassen fak-
tiskt inte redovisar och att just den aktuella gruppen/grupperna formar inledningen.

7 D05 inleds, som framgår av exempel 4, däremot inte med ’framing word’ i Dorr Bremmes (1990)
mening. L: ”ska vi höra lite vad ni (.) diskutera för nånting (.) om ni kommer fram till hur ni kan
tänka er att ställa er (...). Då läraren betonar ”höra” har jag dock tolkat det som en lystringsmarkör
i en vidare mening.

8 Lärarens initiering kan sägas ha en uppföljande funktion, även om den inte fungerar som tredjeled
i en interaktions- eller I-R-U-sekvens.

9 I en vidare mening finns inget icke-omnämnt tal eftersom interaktion alltid inbegriper att samtal-
are markerar för varandra vad de ska göra, med orden och med kroppen.

10 I texten ”Behöver västerlandet Islam” står bland annat: ”I islamska hem - - - anskaffar mannen de
medel, som gör det möjligt för kvinnan att sköta hemmet.”

11 Liksom i de tidigare redovisningarna hänvisar läraren tillbaka på en tidigare händelse som resurs
genom en kollektiv vi-referens till texten som eleverna fått till uppgift att läsa ”sen är vi då inne på”
(rad 15). Samtidigt förutsätter formuleringen, som inleds med ”sen”, att arbetet med redovisning
redan är inlett.

12 Lärarens användning av I-R-E frågor illustrerar den komplexa karaktären av diskussionens öpp-
ning, där deltagarna tar hjälp av det föregående bänkarbetet som resurs.

13 Begreppet ”tillspetsad” kan här knytas till vad Potter (1996, s. 187) kallar ”extremization”.

14 Lärarens fråga på rad är av ja/nej-karaktär, vilket också gör det begripligt att Anders första svar
är icke-elaborerat och bara innehåller ett ”nej”.

15 Efter lektionen uttalar sig också Carl kritiskt till mig om Åkes hållning som under följande diskus-
sion inte är positiv till att bidra till u-ländernas standard.

16 Läraren summerar lektionen på följande sätt under samtidigt elevtal som han hyschar: ” (…) jag
brukar försöka ta upp det i alla fall nån gång på religionskunskapen man man kan i alla fall väcka
lit- lite tankar om sånt här va och de- SCH det som jag tycker är viktigt är väl också att det inte- det
finns inte några enkla svar heller va det liksom- det vi har pratat om nu är lite tankar och .hh så här
tycker jag men samtidigt så är det – ja man (bör väl) fundera på det i alla fall diskutera det mer (…)”
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17 Flera rader senare tar läraren upp detta tema igen till en annan grupp som också säger att de inte
har diskuterat temat riter.

18 Det finns ytterligare ett exempel på en redovisning, där en elev svarar på ett annat sätt än hur
läraren presenterat frågan. I D10a har den öppnande diskussionsfrågan om Guds existens är en
viktig fråga. Svaret från Julia utvecklas snabbt utifrån ett annat tema om hur vetenskapen successivt
tagit över religionens roll. Julias svar inleds där med ”tänkte på det att” vilket underlättar för henne
att få talutrymme och inledningsvis etablera sitt perspektiv.

19 Två exempel (D10a och ovanstående D13) visar att rekontextualisering av en tidigare fas är en
process som skapas i interaktion mellan läraren och eleverna och som också inbegriper elevernas
värderande av vad som är viktigt och värt att diskutera. Eleverna kan använda sig av en tidigare fas
för att visa att de inte diskuterat en fråga som läraren förväntat sig genom att svara något annat än
det förväntade på lärarens initiering.

20 Denna sekvens är svårtranskriberad p.g.a. mycket simultant tal. Jag har tagit med det jag hör och
som jag funnit relaterat till den publika interaktionen.

21 Flerledade frågor i institutionella samtal beskrivs i Hofvedahl (2000).

22 Markören ”ha” som lärarna kontinuerligt använder har motsvarande funktion som ”jaha”.

23 När läraren ställer tre alternativ till honom ”blev du glad ledsen eller rädd” innan Åke avslutat sin
tur på rad 12 tar läraren ett initiativ där det framgår att var och en i klassen förväntas ha en
uppfattning eller inställning i frågan. Lärarens uppföljande fråga får också effekten att polarisera
skillnaden mellan Åke och läraren ännu tydligare.
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Kapitel 7:

Lärarens frågor efter
helklassdiskussionens
inledning

Följande kapitel kommer att utveckla analysen av lärarens och elevernas interak-
tion. Jag ska fortsätta analysen av frågesekvenser där läraren inte har första-
handskännedom om svaret – vad som tidigare benämnts B-frågor (kapitel 3.3.2).
Eftersom sådana frågesekvenser är ett centralt drag i lärar-elevinteraktionen sam-
manhänger de med en rad skilda funktioner som bidrar till att belysa viktiga
sidor av helklassdiskussionen.

Frågor är aldrig helt öppna utan förutsätter alltid något. Annars skulle de inte
heller vara begripliga och användbara för deltagarna i den sociala interaktionen.
Frågesekvenser under diskussioner, där läraren inte har förstahandskunskap om
hur eleverna förhåller sig till olika ämnen, visar på en rad funktioner där läraren
har huvudansvaret för undervisningen genom att fungera som diskussionsledare.

Den första typen av frågor som kommer att presenteras har den allmänna
funktionen att peka ut en riktning för hur ämnet ska behandlas. I flera andra
typer av sekvenser är lärarens vägledande initiativ tydligare. Lärarens frågor kan
användas för att tillfråga hitintills tysta elever, med större eller mindre framgång,
eller med större framgång, engagera elever genom att aktualisera tidigare elevin-
lägg. Med sådana frågor visar läraren att det är viktigt att engagera sig i diskus-
sionen vid vissa tillfällen. En pedagogisk tradition som kan härledas ända tillba-
ka till Sokrates motsvarar när läraren ställer frågor för att eleverna ska argumen-
tera för vad de säger. Något som redan presenterats i kapitel 6 är när läraren vill
ha fler kommentarer av en viss typ för att därmed kunna belysa ett ämne på ett
visst sätt och ge eleverna en ”allsidig” belysning av ett problem. Den följande
typen av instruerande B-frågor, förutsätter genom en föregående påbyggnad att
läraren känner till ämnet på ett sätt som eleverna i klassen inte gör. I den sista
frågetypen som ska beskrivas visar läraren sin egen uppfattning och frågar om
eleverna instämmer i den.

De olika typerna av frågesekvenser bidrar till att konstruera situationer där
elever får erfarenheter av att diskutera frågor i den offentliga debatten. För att
förstå hur B-frågorna fungerar i klassrummets interaktion är det viktigt att också
ta med elevernas svar. Liksom i föregående kapitel bidrar uppmärksamheten på
elevernas agerande till att belysa spänningsfältet mellan elev och lärarcentrering
i diskussionerna.
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7.1 Tematisk riktning och precisering av diskussionsämnet
En helklassdiskussion är en verksamhet där läraren vid flera tillfällen pekar ut en
tematisk färdriktning för vad diskussionen ska behandla. Frågeinitiativ är alltid
diskursiva d.v.s. de belyser det övergripande diskussionsämnet på olika sätt ge-
nom att olika aspekter innesluts och utesluts (t.ex. Svensson 2001), som jag re-
dan berört i föregående kapitel 6. Jag ska visa hur lärarens frågande belyser
ämnet på några olika sätt som är vanliga i helklassdiskussionerna.

7.1.1 Frågesekvenser där läraren introducerar eller
initierar en utveckling av olika teman
Lärarens frågande drag berör en grundläggande aspekt av hur en diskussion förs
när läraren fungerar som ledare; vissa teman lyfts fram och andra förskjuts i
bakgrunden. Den första kategorin innehåller sekvenser, där läraren introducerar
och utvecklar olika teman i diskussionen. Sådana sekvenser är också vanligast i
materialet (25%; 63/255).1 Utvecklingen av olika samtalsämnen kan enligt
Norrby (1996) beskrivas på en global respektive en lokal nivå. Eftersom diskus-
sionernas huvudämne utgår från mer eller mindre avgränsade frågor i den of-
fentliga debatten är det den lokala nivån som skiftar under diskussionerna. Jag
väljer här att kalla lokala ämnesbyten för teman.

Lärarfrågor som har huvudfunktionen att introducera eller utveckla teman är
kollektivt adresserade, d.v.s. de är inte riktade mot någon speciell elevs inlägg,
utan till hela klassen eller till en grupp elever i klassen. De teman som läraren
introducerar i helklassdiskussionen (7.1.1) kan vara bakåtorienterade i olika grad
men har ändå tydligt urskiljbara gränser. När läraren håller sig kvar inom ett
tema men ställer en kompletterande fråga med en viss förskjutning, initierar lä-
rarens fråga en utveckling av det introducerade temat (7.1.2). Läraren kan dess-
utom fråga för att befästa ett redan (av lärare eller elever) introducerat eller
utvecklat tema genom att precisera det (7.1.3).

7.1.1.1 Lärarfrågor som introducerar nya teman
I helklassdiskussionerna introducerar läraren nya ämnen, där han eller hon tar
initiativ att belysa diskussionens rubricerade fråga ur olika synvinklar som lära-
ren framhåller som väsentliga (27/63). Korolija och Linell (1996) skriver att pro-
fessionella i institutionella sammanhang får rätt att byta ämnesfokus utan att
detta tydligt måste anknyta till det föregående. Sådana initiativ till byten är för-
väntade av deltagarna, eftersom de är förankrade i verksamhetens olika roller,
där den professionelle följer vissa rutiner och har ansvar för att aktualisera nya
ämnen eller subaktiviteter.
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I exempel 1 visas en tematisk övergång, där lärarens fråga först knyter an till
elevernas livsvärld på temat, när de själva skulle kunna tänka sig att bryta mot
lagen. Frågan följs upp av Ingela, Olle och Rikard. Direkt därefter frågar läraren
om en historiskt förfluten situation som gäller hur eleverna skulle ha ställt sig om
de hade levt i Hitlers Tyskland som följs upp av Annika. Lärarens skifte, mellan
ett här och nu och ett dekontextualiserat hypotetiskt då, görs tillsammans med
hänvisning till att klassen talat om den historiska situationen tidigare.

Exempel 1: Pratat om det förut tror jag
D05, Sjö, Bodil
01 L: känner ni såhär spontant nånting ’här skulle jag kunna bryta mot

02    lagen’

03    (2,0) ((ingela syns le))

04 L: i- ingela

05 I: £nattaffischering (.) är kul£

06 L: vad sa [du

07 I:        [det är också olagligt oegentligeno (.) nattaffischera.

08   (1,0) alltså öh affischera där man inte får affischera

09 L: ha� ja

10    (2,5)

11 I: £(     ) det är också olagligt£

12 L: väcka uppmärksamhet där man inte får väcka upp[märksamhet

13 R:                                               [((hand upp vilken

14    L troligen nickar in))

15 R: ja om eh om min fru håller på att föda då kan jag väl köra för

16    fort och mot rött ljus (.) man får väl (   ) kunna å[ka till»

17 O:                                                     [£(

18 R: »sjukhus

19 L: ja�

20 R: ((vänder sig mot O bakom)) men man bara bryter ju mot lagen

21 O: ja det gör man ((pojkarna runt R skrattar))

22 L: ja

23 O: £har man en konvoj med män (helt gäng samma ståndpunkt) ’vi ska

24    inte ha rödljus här’£

25 L: hu- hur skulle ni tänka er den situationen då vi har (.) pratat

26    om det förut tror jag om ni hade bott i tyskland när hitler hade

27    börjat ((smackar)) och öh det var väldigt stränga regler för hur

28        man skulle göra och inte göra och såhär och så .hh började ni då

29    förstå att eh han har ju tappat greppet om va människans värde

30    .hh skulle ni då va beredda (2,0) att eh bryta mot lagen till

31    exempel (.) som en del gjorde då gömde judar eller hjälpte judar

32    att fly eller ställde sig upp och protesterade i

33    tidningsartiklar och så vidare (.) skulle ni vara beredda fast

34    det verka som om majoriteten inte fatta vad som pågår

35 A: jag hoppas att man skulle va så stark men det är så himla lätt

36    att säga [det nu när man inte är i den situationen

37 G:          [ja

I exemplet markerar läraren att det föregående temat ska betraktas som färdig-
behandlat och ge plats för ett annat med en tydligt annorlunda karaktär. Hennes
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tematiska introduktion sker genom ett initiativ där hon inte behöver begära or-
det utan kan välja sig själv som talare (Edwards 1997; Liljestrand 2001). Det
tema som läraren introducerar får också en uppföljande respons av Annika som
försöker sätta sig in i situationen att Hitler skulle kunnat vara regent i det sam-
hälle hon lever (rad 35–36).

Läraren använder en lång introduktion till sin nya fråga som troligen också
skapar en förväntan på att den ska få uppföljning från eleverna. Med sin långa
frågeupptakt förankrar läraren ett tema som anknyter till den historiska stan-
dardrepertoaren i skolan: den förändrade situationen efter nazismens maktöver-
tagande. Att frågan ger ett urskiljbart perspektiv på ämnet kan belysas genom att
läraren också för in en moralisk poäng: att det kan vara befogat att bryta mot
lagen i vissa situationer och att det krävs mod att göra det. Nazismens maktöver-
tagande under 30-talets Tyskland betraktas av en bred samhällsopinion som nå-
got mer eller mindre ont. Läraren behandlar synen på Hitlers maktövertagande
som en etablerad moralisk insikt av något som faktiskt föreligger ”och så .hh
började ni då förstå att att eh han har ju tappat greppet om va människans
värde” (rad 28–29; se också rad 33–34). Temabytet får ytterligare sanktion ge-
nom att läraren hänvisar till att temat varit uppe tidigare i undervisningen och är
bekant för eleverna (rad 25–26).

Lärarens fråga etableras genom hur eleverna och läraren använder sig av for-
mer för kommunikation eller genrer (Hicks 1995), som utvecklats inte bara un-
der diskussioner, utan också återkommer i andra former av undervisning. Hon
anknyter till att ämnet varit uppe i tidigare lektioner och till en moralisk kod om
rätt och fel. När Annika svarar sker det i en kontext där läraren använder resur-
ser som är specifika för den som leder en klassrumsdiskussion. Annika bekräftar
också att Hitlers övertagande (rad 28–30) skulle kunna föranleda politiskt mot-
stånd och bekräftar ett perspektiv som läraren och troligen flera andra i och
utanför klassrummet skulle uppfatta som mer eller mindre självklart utan att
behöva diskuteras. Frågan om civilt motstånd placeras in i en ram där det hand-
lar om mod (se kapitel 5.6).2 Analysen av ämnets innehåll illustrerar att lärarens
frågande inte endast fokuserar vad eleverna har att säga utan också att själva
frågan sätter en ram för hur eleverna förväntas svara.

Exemplet visar också att lärarens initiativ till temabyte tydligt sker i relation
till en annan subaktivitet – elevernas skämtande – och får därmed också en akti-
vitets orientering där lärarens temabyte sammanfaller med att hon pekar ut en
önskvärd aktivitetsriktning för eleverna i klassen. Korolija & Linell (1996, s. 800)
understryker att ämnesbyten måste analyseras parallellt med deltagarstruktur
och sekventiella strukturer. Här framgår hur deltagarstrukturen i sekvensen först
förändras med att pojkarnas inbördes och spontana skämtande (rad 17–24) skil-
jer ut sig ur den stora gruppen och läraren med sitt temabyte lyckas samla hela
klassen med sin fråga om Hitlers politik. En fråga som hon lyfter fram som vä-
sentlig att belysa och förstå.
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7.1.1.2 Sekvenser med en vidareutveckling av temat
där läraren inför en ny aspekt
När läraren ställer frågor som initierar en vidareutveckling av ett tema (28/63)
får frågorna funktionen att utpeka relationer mellan olika aspekter som läraren
försöker  sammanbinda. Ett exempel som belyser detta är när läraren med hjälp
av sin fråga aktualiserar en relation mellan olika skatter i elevernas redovisning
från en tidigare fas. Genom att följa upp Eriks inlägg, att arvsskatten borde tas
bort, med att fråga smågruppen hur de ställer sig till förmögenhetsbeskattning,
initierar läraren en utveckling av vilka skatter som kan användas till vad (se kap.
6.1).

Exempel 2: Förmögenhetsskatt då
D07, Sjö, Carl
01 E: (…) dom har ju inte- liksom inte dom (.) som har gjort (1,5)

02 L: näe du är emot arvsskatt

03 E: ja

04 L: förmögenhetsskatt då (.) den som är rik ska han skatta under

05    livet

06 Å: han ska ha- han ska ha hög[re skatt.
07 E:                           [han ska högre skatt (  )

08 L: man ska betala mer förmögenhetsskatt

09 Å: ja:
10 L: men ingen arvsskatt

När Erik avslutat sin motivering att man inte kan hjälpa att man fått ärva (rad
01) omformulerar läraren Eriks inlägg (se kapitel 5.7.2.3) ”du är emot arvs-
skatt” (rad 02) som bekräftas av Erik (rad 03). I stället för att lämna temat som
i ovanstående exempel adderar läraren en ytterligare fråga. Att läraren initierar
en tematisk utveckling framgår genom att han inleder sin fråga med ”förmögen-
hetsskatt då” där markören ”då” hänvisar till en annan typ av skatt (rad 04).
Den adderande frågan om förmögenhetsskatt får också särskild innebörd genom
att knytas till en annan typ av skatt, d.v.s. arvskatt där läraren visar att det är
viktigt att se en anknytning.

När (troligen) Åke tillsammans med Erik svarar att förmögenhetsskatten ska
vara högre, omformulerar läraren detta genom att knyta tillbaka och jämföra
med arvsskatten (rad 08). Också här förändras deltagandet parallellt med hur
innehållet utvecklas, eftersom deltagarna markerar att gruppen, inte bara Erik,
har bearbetat den adderade frågan tidigare och sätter den i relation till den före-
gående frågan.3
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7.1.1.3 Lärarfrågor som preciserar en tidigare lärarfråga
De preciserade frågorna (7/63) har en hög grad av responsstyrning (Linell &
Gustafsson 1987, s. 37–38) och kan förekomma i sammanhang när läraren för-
söker precisera teman, där eleverna inte bedöms uppfatta vad som var lärarens
tematiska riktning. I följande exempel både introducerar, utvecklar och precise-
rar läraren ett tema om biståndsmål i en serie med tre frågor. Den sista frågan
fungerar som precisering av de föregående frågorna. Det första initiativet, som
blir ett temabyte, görs i anslutning till Sanjas inlägg (rad 01–03) att man ofta
talar om uländer i termer av ”vi” och ”dom”, och där läraren introducerar ett
tema om biståndsmål per BNP (rad 04–05). Sedan följer en tematiskt utveck-
lande fråga som gäller en-procent målet (rad 12).4 När Hector kommer in med
den direkta kommentaren ”vi kan allt” (rad 13)  ställer läraren ytterligare en
överlappande och preciserande fråga på rad 14.

Exempel 3: Kan vi en procent
D01, Skog, Anton
01 S: men det har ju blivit så att vi är vi och dom är dom (.) även om

02    det är (.) synd (1,0) men det är ju så man (4,0) egentligen är

03    det ju ingen skillnad [(  )

04 L:                       [hur mycket tycker ni är lagom då att vi-

05    vi hjälper (.) e[n procent har man sagt

06 U:                 [la::gom (  )

07 Å: ((gestikulerar ett mått för bänkkamraten))

08 S: en så här kanske ((gestikulerar tillbaka mot Å))

09 U: man kan ju säga det e::ju hur mycket dom vill ha

10 Ö: så mycket man kan

11 U: ja

12 L: hur mycket kan vi (.) kan vi en procent

13 H: allt (tycker ) vi kan al[lt

14 L:                         [kan vi en procent i sverige

15 U: en procent av vad

16 L: av vår bruttonationalprodukt

17 H: >˚kan vi väl˚<

Hectors svar på lärarens precisering ”vi kan allt” visar att lärarens introduktion
eller utveckling av teman kan bli föremål för olika tolkningar mellan lärare och
elever kring vad som är väsentligt att betona i den föregående frågan. Hans pre-
ciserande fråga ”kan vi en procent i sverige” (rad 14) fungerar i detta exempel
också som en evaluering av Hectors svar; frågan har drag som motsvarar
uppföljningsledet i en I-R-E sekvens (se kapitel 3.3.1). Efter reparationen, där
Ulf frågar ”en procent av vad”, ger Hector en direkt och snabb kommentar där
han använder lärarens fråga som om svaret vore nästan givet: ”>kan vi väl<”(rad
17). Han visar att lärarens fråga inte har pekat ut något viktigt problem.

Lärarens diskussionsfrågor initierar eleverna att kommentera, samtidigt som
de pekar ut en riktning för hur detta förväntas ske när frågorna ställs och mening
in- och utesluts genom olika fokuseringar. Det första och det tredje exemplet
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belyser också hur lärarens frågor kan vara tätt förbundna med varandra och få
en funktion med reciterade drag där elevernas möjlighet att föra in ett nytt tema
är relativt begränsat. Analysen av exemplen illustrerar också att meningsskapan-
de och deltagande hör samman (Korolija & Linell 1996) och snarare är analytis-
ka begrepp än separata fenomen. Frågesekvenser, där läraren lyfter fram teman
och preciserar dem är inget unikt endast för den här kategorin. Också i frågefor-
mer som presenteras i fortsättningen av kapitlet tar läraren initiativ till att byta
eller utveckla ämnet. Denna typ av frågesekvenser kan sägas ha en enklare upp-
byggnad än de följande som inkluderar dessa former genom sin betoning av själ-
va innehållet i frågan.

Liksom i föregående kapitel framkommer att också att när läraren ställer vad
som benämnts autentiska frågor (Nystrand & Gamoran 1991; kapitel 3.4.2),
där läraren inte själv vet svaret, så initieras processer där vissa teman lyfts fram
som relevanta och där eleverna behöver samarbeta med läraren för att det ska bli
en lärarledd helklassdiskussion. I det sista exemplet (3) visas hur tematiska foku-
seringar kan bli föremål för förhandlingar om vad som är viktigt att betona,
undersöka och ha uppfattningar om.

7.1.2 Läraren preciserar frågan efter elevernas uteblivna svar
Den andra huvudtypen av frågesekvenser karakteriseras av att läraren inte får
respons på sin första fråga och därför adderar en eller flera ytterligare frågor
(2%; 6/255) som preciserar den först ställda. Innebörden i de följande frågorna
förändras också till att få en mer provocerande karaktär än vad frågan först
hade.5 I frågor av den här typen förhåller läraren sig till elevernas icke-respons
och icke-engagemang. Genom sin relation till elevernas tystnad är lärarens andra
fråga också dialogiskt konstruerad, också när den inte föregås av en önskad,
hörbar respons. Elevernas förväntade och uteblivna svar blir med Schegloffs ter-
mer påtagligt frånvarande, eftersom ett svar, den andra delen av yttrandeparet,
är förväntad som uppföljning till initieringen (official absent; Schegloff 1968).
Läraren förväntar sig antingen en handuppräckning eller ett direkt kollektivt
svar. Om läraren väntar för länge riskerar diskussionen att åtminstone tillfälligt
stagnera.

I exempel 4 har Ingela just påstått att det måste vara något fel i det politiska
systemet om det ska vara nödvändigt med civil olydnad (rad 02–03). Läraren
försöker knyta Ingelas föregående inlägg till deras eget samhälle. När hon tycker
att hon väntat tillräckligt länge adderar hon en tillspetsad fråga där hon använ-
der Ingelas term ”trögstyrt” om den svenska beslutsprocessen som ger frågan en
ny utformning, och får sedan svar av David.6
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Exempel 4: Trögstyrt
D05, Sjö, Bodil
01 L: mm

02 I: som- är så himla trögstyrt och liksom inte fattar nånting vad

03    dom som bor i samhället vill (.) då är det fel nånstans

04    (3,5)

05 L: hur tycker ni att det är nu då

06    (2,0)

07 L: är det trög- (1,0) [är dom trögfattade (   )

08 D:                    [nej men om alla liksom vill en sak så är det

09    väl inte så djävla trögstyrt liksom (…)

Den första frågan har en mer allmän karaktär, medan lärarens andra fråga är
mer tillspetsad och utgår med hjälp av Ingelas term (rad 02) från att det kanske
finns en brist i samhället ”är det trög- (1,0) är dom trögfattade”. Innebörden
förändras genom att läraren ger ett eget tolkningsförslag i form av en ja-eller-nej
fråga (Levinson 1983, s. 184). Pausen på rad 06 skapar alltså en situation, där
klassen för tillfället är oengagerad och som läraren försöker lösa genom att lägga
till en fråga (Sahlström 1999, s. 101–107). Efter lärarens andra försök svarar
David där han också förhåller sig till Ingelas begrepp ”trögstyrt” genom att själv
använda samma term (rad 09) innan läraren hunnit med sin omstart i det föregå-
ende yttrandet. Preciseringen görs och besvaras med hjälp av Ingelas yttrande
som resurs men föranleds av pausen efter lärarens fråga.

I nästa exempel från en diskussion om hur muslimska och västerländska fa-
miljer tar hand om sina barn frågar läraren om muslimska länders barntillsyn
vore lika acceptabel som att lämna barn till dagis. En bakgrund till exemplet är
att Ulrika påpekar att också muslimska mödrar lämnar sina barn till andra och
att inte bara svenska kvinnor (rad 01–12) gör det. Läraren uppmärksammar
inlägget genom att fråga om den sortens barnomsorg skulle kunna vara lika god
som den offentliga.

Exempel 5: Moster mormor
D08b, Sjö, Carl
01 U: (…) oftast lämnar dom barnen också till liksom svärmor eller

02        till sin (.) mamma eller till sin syster- till släktingar som

03        tar hand om barnen oftast (.) men [det sker liksom inte via»

04 L:                                [mm

05 U: »samhället då (.) men ändå som tina s- sa så är det ju så.

06 K: okej men nu pratar du inte om muslimer nu pratar du om

07    invandrare

08 U: ja men v[i pratar om islam nu

09 FF:        [ja

10 f: mm

11 U: [(  )

12 L: [ja men om det är så att man kan ordna sin barntillsyn genom (.)

13    släkt (1,0)

14 f: mm
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15 L: är det på nåt sätt bättre eller sämre än att man lämnar in dem

16    till en institution

17    (1,7) ((inofficiellt ohörbart tal från några))

18 L: med utbildade förskollärare

19    (2,0) ((inofficiellt ohörbart tal från några))

20 L: skulle ni hellre lämna era barn till moster mormor svärmor

21 D: näe

22 FE: ((blandade spontana svar))

23 U: £inte svärmor£

När läraren inte får en publik respons på rad 17 utvidgar han yttrandet  med att
specificera vilka som arbetar på institutionen och som därmed ger yttrandet en
frågefunktion. När inte heller den frågan får svar konkretiserar han genom att
exemplifiera med kvinnliga släktingar i listform (rad 20): ”skulle ni hellre lämna
era barn till moster mormor svärmor” och refererar till elevernas egna släktingar,
något som också Ulrika skämtsamt förhåller sig till på rad 23. Sådana benäm-
ningar används ofta i mer skämtsamma situationer. Det direkta engagemang som
följer (rad 21–23) visar hur att denna typ av frågor är riktade till eleverna som
kollektiv. Innehållsfokuseringen i lärarens uppföljande fråga är i dessa exempel
tydligt praktiskt betingad. Genom att addera ytterligare frågor modifierar lära-
ren den första frågan och förskjuter dess perspektiv på ett sätt som motsvarar de
implicita inledningsfrågor som analyserades i kapitel 6.2; frågorna konstrueras
inte endast efter genrer för kommunikation utan är utformade efter en kollektiv
situation där dyaden lärare-klass tillfälligt blir eller riskerar att bli instabil ge-
nom elevernas (publika) tystnad.

Sekvenserna i avsnitt 7.1 har den primära funktionen att peka ut en riktning
för diskussionen. Lärarens frågor är dialogiskt konstruerade efter elevernas del-
tagande. Frågandet är inte bara en initiering till den svarande parten att ge syn-
punkter; det förutsätter också att vissa aspekter är värda att besvara, undersöka
och ha synpunkter på, vilket läraren och eleverna tillsammans måste förhålla sig
till.

7.2 Sekvenser med frågor för engagemang, elaborering, allsidig belysning
och frågor som bygger på instruerande och fostrande drag
Det pedagogiska, eller vägledande, draget i lärarens frågor blir ännu tydligare i
den andra gruppen av frågesekvenser där läraren försöker engagera eleverna,
initiera dem att utveckla skäl för vad de sagt, tillföra kunskap och lyfta in sina
värderingar i diskussionen.

7.2.1 Frågor som initierar icke anmälda  elever till diskussionen
Som jag tidigare berört är helklassdiskussionen en situation där alla, eller åt-
minstone många elever, förväntas bidra till diskussionen. I ett tidigare styr-
dokument (1965; se kapitel 2.3) tas problemet med tysta elever upp explicit i
läroplanen. Även om förväntningar på deltagande också finns utanför skolan,
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t.ex. när vissa högaktuella ämnen oplanerat tas upp under en gemensam kaffe-
paus, gäller förväntningarna snarare att ha en uppfattning i en fråga som ofta
dyker upp och försvinner. I skolan ingår diskussionen istället på ett planerat
skolschema. Det sista exemplet i kapitel 6 synliggör hur läraren utnämner en elev
som inte anmält sig och aktualiserar en föregående lektionshändelse som enda
kriterium för elevernas deltagande.

Helklassundervisning innebär att läraren interagerar med ett kollektiv där fle-
ra potentiella talare finns. Därför finns förmodligen ett intresse för läraren att
distribuera ordet så att en relativt stor del av kollektivet ska vara synligt delakti-
ga som publika talare. Lärarens intresse för att distribuera ordet sammanhänger
troligtvis också med att diskussionerna äger rum under en lektion som är exami-
natorisk. Elever som aldrig eller sällan engagerar sig visar inte att de förstår eller
är intresserade av det som kursplanen föreskriver (även om den konkreta under-
visningsformen inte nämns i nuvarande läro- och kursplan) eller av den huvud-
fråga som står på schemat. I följande typ av sekvenser väljer läraren ut elever fast
de inte själva begärt ordet (18%; 47/255 fall). Vanligast görs det genom vad
Hargreaves kallar utnämning (45 fall; nomination; Hargreaves 1984, s. 49). Lä-
rarens utnämnande av eleverna sker med skiftande framgång, något som synlig-
gör att läraren och eleverna har olika roller under diskussionen (se kapitel 6.3).

I exempel 6, som är från slutet av diskussionen om skatter (D07), försöker
läraren engagera Henrik som tidigare suttit tyst genom att aktualisera den före-
gående smågruppsdiskussionen. Henrik markerar med tyst röst och en undangli-
dande kommentar att han inte har något att tillägga om de ekonomiskt politiska
frågor som tagits upp under diskussionen. Sekvensen avslutas med att läraren
och Henrik samproducerar Henriks avsikt att inte delta vare sig med ”fundering-
ar” från smågruppsarbetet eller på något annat sätt.

Exempel 6: Vad säger du Henrik
D07, Sjö, Carl
01 L: vad säger du henrik (1,5) är det nånting som ni har talat om som

02    du tyckte att det där det (1,0) kan man fundera lite på

03 H: �nja det var väl inget (.) speciellt �

04    (1,5)

05 H: �i och för sig �

06 L: det var inget

07 H: >näe<

Henrik markerar sitt icke-engagemang genom att tala med svag röst och, efter
lärarens omformulering av hans två tveksamma inlägg (rad 03–05), bekräfta
med ett slutligt nej att han inte vill säga något. Lärarens inledande fråga är av en
generell och öppen karaktär även om den gäller skatter som den föregående fa-
sen behandlat, och gör det troligen enklare för Henrik att inte delta än om det
rört sig om en mer konkret redovisningsfråga, där elever i praktiken alltid svarar.
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Istället kan Henrik fortfarande framstå som en ”god” elev som inte är lat (jfr.
”face” hos Goffman 1959) utan att behöva ha en uppfattning.

Under ett par tillfällen har lärarna efter lektionen givit mig kommentaren att
det alltid är samma elever som talar. Däribland också följande lärare som söker
efter möjliga, hitintills tysta, talare bland de hitintills tysta eleverna (2 fall) som i
exempel 7 från diskussionen om genmodifiering och djurförsök. Enligt läraren
har endast fyra elever dominerat diskussionen och fler kunde eventuellt yttra sig.
Hon får en kritisk kommentar från Gunilla som alldeles innan utdraget tar vid
blivit tillsagd av läraren för att hon talar bredvid.

Exempel 7: Bara Hilda, Jesper, Emil och Kerstin
D11, Berg, Doris
01 L: är är det bara hilda och jesper och emil och kerstin som har

02    åsikter [om det här (     )

03 G:         [ja faktiskt är det det

04 E: fast jag ( [   )

05 G:            [jag tycker inte- det här kan vi diskutera istället

06    ((håller upp en papperskopia))

Lärarens initiering innefattar både en metakommentar och en fråga som gäller
dagens diskussionsämne (rad 01–02). Situationen är också annorlunda än när
läraren vänder sig till en konkret grupp eller individ i klassen, medan det här
handlar om en situation i klassen som läraren refererar till genom en meta-
kommentar. Gunilla som själv inte räknas upp förhåller sig kritiskt till läraren
genom att först neutralisera den negativa innebörden där läraren räknar upp
fyra talare, och sedan föreslå ett annat diskussionsämne. Hon visar därmed att
lärarens fråga inte är relevant och att ämnet betraktas som uttömt.

Dessa exempel åskådliggör att lärarens frågor inte alltid har ett kognitivt syfte
(som t.ex. Nystrand & Gamoran 1991 sätter fokus på) utan också inbegriper att
eleverna utöver att lyssna förväntas vara med i diskussionen med egna kommen-
tarer till de olika ämnena. För de icke anmälda eleverna innebär sådana frågor
att de både behöver förhålla sig till om de är intresserade av att framträda inför
de andra i klassrummet och värdera om själva frågan eller temat är värd att ha
synpunkter på eller sätta sig in i. Ur lärarens perspektiv handlar det istället om
att få med sig tillräckligt många elever i en gemensam diskussion.

7.2.2 Frågor där elever initieras att reagera på föregående elevers inlägg
En annan typ av fråga som används för att engagera eleverna och fördjupa ett
visst tema är lärarens hänvisning till en föregående elevs inlägg (5%; 13/255).
Som i föregående avsnitt tar läraren ansvar för elevernas engagemang och visar
att det är viktigt att engagera sig vid ett visst tillfälle. I sådana sekvenser medieras
elevernas inlägg gentemot varandra mellan en tredje part som här är läraren
(Garcia 1991; se även kapitel 5.7.1.4 med exempel). Aronsson & Cederborg
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(1996, s. 204) använder uttrycket orkestrering för att beteckna hur någon inom
en grupp får rollen att uppmana en deltagare att vända sig till en annan. Det är
här kollektivet som läraren vänder sig till och inte någon eller några speciella
elever i klassen.

Lärarfrågor med orkestrerande funktion används när läraren vill lyfta fram
något som väsentligt och peka ut en viss riktning i den pågående diskussionen
och därmed engagera klassen. Frågorna är alltid utformade så att de förutsätter
att eleverna har en kommentar och istället fokuserar hur den kommentaren kan
se ut. Läraren lyckas få elevernas respons i samtliga fall av den här typen. I
exempel 8 tar läraren fasta på att en grupp elever (i ÅK 3) tidigare har sagt att de
inte upplever sig som så kallade ”vuxna”. Cecilia med bänkkamraterna Jenny
och Hillevi samt David deltar i den publika interaktionen.

Exempel 8: Vad tycker ni andra om det här
D13, Berg, Erik
01 L: i den här gruppen sa man att eh eh (.) man känner sig inte

02    riktigt vuxen (.) nu ((pekar på en tjejgrupp))

03 D: joho

04 C: näe ((till Frida))

05 L: hur känn- vad tycker ni andra om det här (.) är ni (.) vuxna

06 D: ja�

07 FP: ((säger ja))

08 L: känner ni er alltid vuxna

09 C: nej

10 J: nej

11 H: nej

12 L: nä. .hh da- en som gör det (.) david (.) alltid vuxen

Med rollen som livgivare (Goffman 1981) ”i den här gruppen så sa man (…)”
(rad 01) uppmanar  läraren de andra i klassen att reagera på en mindre grupp i
klassen. Redan innan han utvecklat sin fråga får han två svar från David och
Cecilia (till Frida) som svarar på olika sätt (03–04). När läraren sedan ställt sin
fråga (rad 05) svarar David bestämt ”ja�” (rad 06), varpå läraren modifierar
frågan till om eleverna ”alltid” känner sig vuxna (rad 08).

Av lärarens kommentar framgår att han uppfattar Davids ivriga svar som för-
enklat (rad 12). Förhandlingen mellan David och läraren illustrerar att det inte
bara handlar om att anknyta elevers inlägg till varandra. Läraren har också ett
syfte med vad han frågar efter och betonar som viktigt att behandla som här
framkommer när han värderar Davids svar och modifierar sin fråga. Lärarens
initiativ att engagera elever sammanhänger med ett meningsskapande och är inte
endast en distribuerande process.

7.2.3 Sekvenser där läraren ber eleverna att utveckla sina föregående inlägg
Liksom i föregående kategori är det här elevens kommentarer som är utgångs-
punkt för lärarens frågeinitiativ. Läraren kan be eleven utveckla sitt föregående
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inlägg, vilket är det näst vanligaste i materialet (24%; 60/255 fall). Nästan alltid
(utom 2 fall) handlar det om att eleven, som här är individuell adressat, förvän-
tas ge skäl för sitt föregående inlägg, som ger frågorna en kombinerad U- och I-
funktion, där frågan både följer upp och initierar en utveckling av det föregå-
ende elevyttrandet.

Att ge skäl för vad man säger i en diskussion och inte endast påstå, är ett
klassiskt ideal som bland annat formuleras i en modern version i Habermas po-
litiska filosofi om det demokratiska samhället (Habermas 1987). I lärar-elevin-
teraktion utvecklas skäl i andra mer pedagogiskt vägledande former än till exem-
pel i Habermas modell (se kapitel 1.2).7 Det märks bland annat genom att lära-
ren ber eleven om skäl och inte tvärtom. Frågesekvensernas pedagogiska format
kan jämföras med den sokratiska dialogen, där pedagogen har målsättningen att
eleven ska utveckla fler och bättre skäl genom lärarens frågor. Man kan säga att
läraren här hanterar dilemmat att lära individer argumentera för sin egen håll-
ning.8 Jag återkommer till ett resonemang om lärarens pedagogiska roll för ut-
vecklingen av elevers argument i kapitel 9. Lärarens frågor kan ha enkel varför-
utformning. Läraren kan också framställa frågan i form av en kommentar på
elevens inlägg i samma tur som frågan ställs. Jag börjar med att presentera sek-
venser med den enklaste formen av lärarfrågor.

7.2.3.1 Läraren gör en enkel begäran om utveckling
Förutom att läraren ber eleven att utveckla skäl kan läraren (2 fall) be eleverna
att klargöra sina inlägg. Skillnaden mot att begära skäl är att läraren här marke-
rar att han eller hon inte förstår vad eleven sagt, vilket läraren istället förutsätter
när eleven ombeds att ge skäl. Det kan exemplifieras från diskussionen om civilt
motstånd där Yngve säger att det är skillnad på om man lever i demokrati eller
diktatur.

Exempel 9: Hur tänker du
D05, Sjö, Bodil
01 Y: de- det är inte samma problem i en demokrati som det är i en-

02    (med) en diktator

03 L: näe (1,0) hur tänker du

04 Y: nej men det är inte så- om man lyder här i sverige det är inte:

05    det är ju ändå folket som bestämmer (ändå ganska myck[e) ändå»

06 L:                                                      [mm

07 Y: »(.)och och lagarna är inte helt (2,0)

08 L: det är vi som har [stiftat dom

09 Y:                   [(   ) ja int- inte helt [alltså men

10 L:                                            [mm

11    näe

På rad 03 refererar läraren till hur Yngve tänker och markerar att Yngve har
förstahandskunskapen om vad som var tanken. En varförfråga hade teoretiskt
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varit möjlig här men på grund av lärarens fråga får Yngves svar (rad 04–05)
funktionen att klargöra hans intention. Läraren markerar att hon förstår Yngves
inlägg genom en omformulering (rad 08) som Yngve i sin tur kommenterar ge-
nom att både instämma i och nyansera lärarens formulering (rad 09). När
lärarfrågan är en begäran om förtydligande är elevens initiativ större, eftersom
eleven kan framföra en uppfattning utan att behöva argumentera för den.

Följande sekvenser visar hur eleverna utvecklar argument som initieras med
lärarens frågor. Den interaktion som följer kan beskrivas i termer av I-R-U/I
mönster, där elevens inlägg föregås av en tidigare initiering från läraren, anting-
en i en näraliggande lokal eller i en (mer) global anslutning till elevens kommen-
tar. I detta avsnitt exemplifierar jag två enkla varför-former (15/60). I exemplet
nedan har läraren först beskrivit en situation, där datorer kan få en allt mer
utvecklad problemlösningsförmåga, och vill veta mer om hur eleverna upplever
situationen. Han ställer upp två dipolära alternativ – ”spännande” respektive
”skrämmande” (rad 03–04). Ulfs svar följs upp med en fråga om varför.

Exempel 10: Spännande eller skrämmande
D04, Skog, Anton
01 L: ja det är intressant i alla fall och det (.) det märkliga är att

02    den här tiden är här redan (2,0) som ni- ni går in i den och ni

03    kommer att leva med det här (1,7) känns det (1,0) spännande

04    eller skrämmande.

05 U: utmanade ((börjar nicka))

06 f: �skrämmande�

07 L: varför det

08 f: �( [    )�

09 U:    [näe får reda på att det är teknik som kan komma fram

10 L: du är teknikvänlig du tycker att (.)

11 U: ja:då

12 L: gör inte som dom engelska textilarbetarna gjorde på

13    sjuttonhundra (…)

Ulf svarar på varförfrågan på ett positivt sätt: att tekniken kan utvecklas (rad
09). Hans svar ingår i I-R-U-kedja som börjar redan där läraren ställt sin första
fråga och som därför inte bara är en individuell framställning från Ulf. Läraren
väljer att inte vända sig till flickan som svarat ”skrämmande” (rad 06) utan
följer istället upp Ulfs inlägg som kommit först och markerats tydligare (rad 05).
Genom frågestrategin att först syfta på elevers känslor med hjälp av två eller
flera alternativ (jfr. kapitel 6.3 från samma diskussion) initierar läraren en grad-
vis utveckling från elevernas egna känslor och mot deras eventuella argument.
Läraren premierar Ulfs teknikvänliga argument (rad 10) som i detta fall ”gör
inte som dom engelska textilarbetarna” (rad 12; se evaluerande interaktions-
format i kapitel 5.7.2.4) sker mot bakgrund av hans inledande beskrivning (rad
02–03), där den tekniska utvecklingen som framställs som något ofrånkomligt
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och faktiskt (Potter 1996). Argumentationen sker i en instruerande (Burbules
1993) och av läraren privilegierad form (Love 2001; se kapitel 5.6).9

I diskussionen om civilt motstånd (D05) har Nilla i sitt föregående yttrande
hävdat att idén om rätten att överträda lagen kan få till konsekvens att männis-
kor inte följer lagen och därför är problematisk. Läraren följer upp med att fråga
henne om möjliga undantag som hon skulle kunna hamna i, och fortsätter efter
Nillas svar med en varförfråga om hur hon då skulle motivera sitt val.

Exempel 11: Hur skulle du motivera
D05, Sjö, Bodil
01 L:  ha så det (.) där asså bryta mot lagarna kan vi inte göra (.)

02     kan du tänka dig nån situation (.) där du ändå sk[ulle»

03 N:                                                   [.hh -ja»

04 L: »hamna i-

05 N: »ja [ja

06 L:     [tror du på-

07 N: ((kniper ihop munnen)) det kan man (  ) tänka sig-

08 L: [ja

09 N: [till exempel smuggla flyktingar kan man ju tänka sig

10 L: ja

11 N: absolut

12 L: och hur skulle du motiv[era den-

13 N:                        [jag vill inte t- ja vill inte ta

14    ställning till det där med (.) med minkarna eller (.)

15 L: näe=

16 N: =militanta veganer utan (.) det är [just (.) saken i sig

17 p:                                    [((harklar))

18 L: ja

19 N: (3,0) (.) att eh (1,7) >bryta mot lagen< ((nickar samtidigt))

20 L: ja vi måste ha dom (1,7) mm

I exemplet framgår ännu tydligare än det förra hur lärarens varförfråga får en
”holistisk” funktion genom att föregås av andra lärarfrågor. Lärarens sätt att
konstruera frågorna får ett kritiskt bemötande av Nilla. Hon inväntar varken
lärarens första (rad 01–02, 04) eller andra varförfråga (rad 12) och markerar
därmed en ovilja att samarbeta i enlighet med lärarens frågor. Nilla ger indirekt
en kommentar till lärarens varförfråga genom att inte svara hur hon skulle ta
ställning för specifika handlingar: ”jag vill inte ta ställning (…)”(rad 13–14).
Hon använder sig inte av lärarens frågan ”hur skulle du motivera den-” (rad 12)
som dessutom blir avbruten, för att utveckla den typ av skäl som läraren vill. Att
läraren ställer problematiserande frågor till Nilla kan förstås mot bakgrund av
att läraren nyligen presenterat frågan om civilt motstånd som ett problem, där
eleverna ska besvara när de kan tänka sig att bryta mot lagen (se exempel 1 ovan
från samma lektion med fotnot).

Båda exemplen är hämtade från områden där läraren företräder en uppfatt-
ning. Även om så inte måste vara fallet illustrerar de att lärarens varförfrågor
ingår i sammanhang, där skäl blir viktiga för att framhålla en viss poäng. Det
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sista exemplet visar att eleverna inte alltid är intresserade av att samarbeta med
läraren i den situation där frågan ställs. Lärarens frågor är inte endast en metod
att hjälpa eleverna att bli bättre på att argumentera utan är diskursiva konstruk-
tioner som kan bli föremål för förhandlingar.

7.2.3.2 Sekvenser där läraren begär utveckling genom att
kommentera elevens inlägg
Ett vanligt tillvägagångssätt, där läraren uppmanar eleverna att utveckla sina
föregående inlägg, är att placera in dem i ett delvis nytt sammanhang som kon-
strueras med hjälp av en kommentar på det föregående elevyttrandet (45/60 fall).
Elevens föregående inlägg prövas genom att rekontextualiseras, där lärarens kom-
mentar belyser vad eleven sagt i det föregående yttrandet. Lärarens fråga kan
vara mer eller mindre neutral respektive positiv/negativ till det som han eller hon
kommenterar. Jag ska ge tre exempel, där lärarens kommentar är mer neutral i
de två första och mer ifrågasättande i det sista.

I exempel 12 som är hämtat från diskussionen om skatter och ekonomisk
politik har ett tema om underbetalda städjobbare aktualiserats. Åke menar att
förutom lönenivån är det dessutom skillnad i status beroende på var man städar.
Läraren uppmärksammar Åkes tolkning och sätter in hans yttrande i det sam-
manhang där städjobb först diskuterades, såsom ett underbetalt jobb (som fram-
går bland annat av exemplet i kapitel 5.7.3.2).

Exempel 12: Låg lön
D07, Sjö, Carl
01 Å: det är liksom- att städa hos kungen det skulle ju alla kunna

02    göra

03 L: du skulle göra [det

04 Å:                [ja ja (.) självklart

05 L: för låg lön.

06 Å: låg lön (.) den lönen jag är värd ska jag ha (1,0) [(   )

07 R:                                                    [men tänk om

08    du är v- öh tycker själv att du är värd mer lön än vad [öh-

09 Å:                                                        [om jag

10    (väljer kungafamiljen eller mina vänner) (.) vad ska jag göra

Först försöker läraren precisera Åkes påstående genom att fråga om Åke räknar
sig själv till dem som skulle kunna städa hos kungen (rad 03). När Åke svarar att
det är självklart lyfter läraren in det föregående låglönetemat och sätter samman
det med städjobbet hos kungen genom ett elliptiskt tillägg som får (B)fråge-
funktion: ”för låg lön” (rad 05). Frågan fungerar också kritiskt, eller korrige-
rande, till Åkes inlägg att alla skulle kunna städa hos kungen och implicerar en
förväntan på mer än ett ja-och-nej-svar som i föregående omformulering. Lära-
rens försök att placera in Åkes kommentar i debatten om låga städlöner, som
förts i (och utanför) klassrummet, besvaras genom att Åke hänvisar till sig själv
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och därmed vrider på perspektivet ”den lönen jag är värd ska jag ha” (rad 06).
Han anknyter inte sitt svar till andras städlöner utanför slottet som är utgångs-
punkten för lärarens kommenterande fråga, utan till sin egen lön.

Lärarens problematiserande kommentarer kan också användas för att försö-
ka ”lösa upp” entydiga åsikter med syfte att skapa en mer debattliknande situa-
tion utan att läraren för den skulle markerar att hon eller han själv omfattar en
viss position. I mitten av diskussionen som börjat med genmanipulering aktuali-
seras en ny text som läraren delat ut om offentliggjorda nynazister (se kapitel 4.3
om D11).

Ett antal elever tar upp problemet med att ingen i klassen är nazist och att det
därför inte är något bra ämne för en diskussion. Även om eleverna är tveksamma
till att diskutera artikeln tar läraren initiativ att lyfta fram pressfriheten som ett
problemområde där artikeln fungerar. Både Emil, Jesper och Samuel menar att
nazisterna själva inte respekterar demokratin och därför inte heller kan åberopa
samma rättigheter som andra. Exemplet inleds med en I-R-E sekvens som funge-
rar som upptakt till Emils (tur)direkta kritiska inlägg att nazister hotar demokra-
tin (rad 07, 09). En anmärkning till transkriptionen är att Gunilla (G) redan
under den första transkriberade lärarturen talar parallellt med sin bänkkamrat
Birgitta (B).

Exempel  13: Rimmar med åsiktsfrihet
D11, Berg, Doris
01 L: men de- kommer ni ihåg- kommer ni ihåg vad det står- stod de här

02    om om dom pressetiska reglerna är det nån av er som kommer ihåg

03    vad stod de egentligen om dom här (.) press[etiska reglerna

04 J:                                            [(   ) bilder av ( )

05 G: mm ((till B))

06 L: >ja< ((bekräftar Jespers svar som ej hördes på bandet))

07 E: ja [men såna där jävla idioter som hotar demokratin ska inte ha»

08 G:    [det var ju kul ((till B))

09 E: »[några (.) rättigheter alls

10 J:  [just det

11 S: dom får ju trycka sånt som eh kan [eh

12 B:                                   [men de- dom vill ju inte (  )

13    upprörda

14 L: ja men hur kom- hur rimmar d[å (.) det med det med det här att»

15 G: ((till B))                  [ja men vi måste nog (   ) tror jag

16 L: »vi har rätt att ha åsiktsfrihet

17 E: ((till J ohrb))

18 B: ((till G ohrb))

19 S: ja men man får ju inte ha åsikter som är mot folkgruppen eller

20    som hotar demokratin ((många hakar på med något simultant))

21 N: (        ) demokratin

22 L: ja ((surr slutar))

Lärarens fråga, som kommenterar Emils och Samuels föregående inlägg, görs
med hänvisning till en juridisk princip, där hon aktualiserar lagen om åsiktsfri-



136

het med ”ja men hur kom- hur rimmar då (.) det med det med det här att vi har
rätt att ha åsiktsfrihet”(rad 14 och 16). Hon talar om lagen i form som antyder
att eleverna inte antas känna till den ”det här att vi har” som också ger kommen-
taren ett kunskapsintroducerande drag. När läraren ifrågasätter, sker det utan
att läraren själv markerar att hon står bakom den uppfattning som kunde varit
utgångspunkt för invändningen: hon börjar med de pressetiska reglerna och ut-
vecklar sedan med en hänvisning till lagen.

Med hänvisningen om hur en uppfattning stämmer med en annan princip som
är känd för alla medborgare ”det här att vi har rätt att ha åsiktsfrihet”, posi-
tionerar läraren sig som neutral livgivare av lagen om åsiktsfrihet (Clayman 1992;
Goffman 1981) i förhållande till Emil. Samtidigt som hon positionerar sig som
neutral ifrågasätter hon vad Emil sagt på rad 07 och 09. Samuel invänder (rad
19–20) genom att säga att man inte får ha en viss typ av åsikter; sådana som
hotar demokratin och ansluter till sin bänkkamrat Emils inledande formulering
om hot mot demokratin. Läraren strategi att skapa diskussion genom att provo-
cera i rollen som livgivare fungerar alltså i denna sekvens.10

I exempel 14 tangerar läraren att själv gå in och ta ställning med sin kommen-
terande fråga och åstadkommer en kontrovers med vissa elever. När flera elever
i följd förhållit sig kritiska till den tekniska utvecklingen av robotar säger läraren
att han ska ställa en motfråga. Läraren förväntar sig att de elever som är pessi-
mistiska till den snabba utvecklingen av robotar ska utveckla sina skäl utifrån
hans kritiska jämförelse med en diskmaskin. Med ”motfrågan” (rad 05) fram-
ställer han en analogi som blir utgångspunkt för hur eleverna förväntas att ut-
veckla sina svar. Den sista av eleverna som yttrar sig kritiskt är Britta (rad 01–
03) och därefter kommer en flicka, en pojke, Ulf och Sanja.

Exempel 14: Då ställer jag motfrågan
D04, Skog Anton
01 B: jag tycker det är så onödigt för att jag menar (.) vad ska vi

02    göra (.) varför ska man hålla på och utveckla så där mycket för

03    m- bara

04    (1,0)

05 L: okej då ställer jag motfrågan (.) var det (.) nödvändigt att vi

06    utvecklade diskmaskinen en gång i världen

07    (0,7)

08 L: när vi ändå har så mycket människor som kan diska

09 f: �det är inte samma s[ak�

10 L:                     [allvarligt (.) svara på den frågan bara

11    (2,5)

12 L: ska vi skrota alla diskmaskiner

13 p: då får vi väl diska

14 L: det är ju en (.) robot

15    (1,0)

16 L: ba ställer in och lägger in och sen är det klart.

17 U: �det är ju samma sak det (.) ja (   ) �

18    (3,5)
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19 S: vi kan väl ha det som vi har det (.) varför ska vi hålla på och

20    utveckla sig och försöka skapa en (.) mänsklig avbild (.)alltså

21    varför ska vi försök[a skapa

22 L:                     [nej det inte fråga- en mänskli- ett

23    hjälpmedel till människan att få mera tid över för viktigare

24    saker

Till skillnad från föregående exempel hänvisar inte här läraren till en utomstå-
ende källa. Han hänvisar istället till sig själv genom metakommentaren ”då stäl-
ler jag motfrågan” (rad 05–06). I denna kommentar framställer han innehållet i
sin fråga som delvis oberoende av honom själv samtidigt som den, är och påstås
vara, kritisk till dem som  är skeptiska till datoriseringen. Läraren markerar att
frågan är kritisk utan att explicit visa att han själv är kritisk som individ.

I exemplet framgår hur lärarens serie av frågor och förtydliganden utvecklar
en dispyt mellan honom och potentiellt elever som stödjer respektive bestrider
vad han hävdar med sina kommenterande frågor. Man kan först notera att en
flicka utanför kameran direkt kommenterar och ifrågasätter lärarens jämförelse
med diskmaskinen: ”det är inte samma sak” (rad 09). Läraren upprepar frågan
en gång till och markerar då att frågan är allvarligt menad. Han påstår att disk-
maskinen faktiskt är en robot och förklarar sedan detta ”ba ställer in och lägger
in och sen är det klart”. Lärarens definition att det faktiskt är en robot tar fasta
på vissa egenskaper hos diskmaskinen; att den inte behöver manuell övervakning
och konstruerar därmed sin jämförelse som faktisk (Potter 1996). Ulf instämmer
tyst i vad läraren sagt och säger att det är samma sak (rad 17); hans inlägg kan
tolkas som både officiellt och inofficiellt adresserat genom sin läraranknytning.
Sanja ifrågasätter lärarens positiva inställning men utan att kommentera lära-
rens analogi; tvärtom använder hon istället metaforen ”mänsklig avbild” om
robotar, vilket inleder en dispyt med läraren som avbryter henne (rad 22–24).
Läraren och Sanja konstruerar alltså sin beskrivning av robotar på olika sätt i
konkurens med varandra.

Utifrån analysen av lärarfrågor där elever ombeds utveckla skäl, framgår att
argument eller skäl inte ska betraktas som enbart elevernas individuella konstruk-
tioner utan görs snarare i samkonstruktion med läraren. Argument  i diskussio-
ner utvecklas mellan människor på sätt som ofta är specifika för olika samman-
hang (Shotter 1993, s. 167). Läraren agerar utifrån premissen att inte känna till
svaret, samtidigt som detta sker i en kontext där läraren först presenterar frågan
i ett visst fokus, oftast genom att ge en kommentar till elevens föregående inlägg.
Elevernas argumentation sker genom ett i hög grad asymmetriskt eller pedago-
giskt vägledande format och kan förstås som ett dilemma, eller spänningsfält,
där elevernas förväntas lära sig argumentera för sina förhållningssätt och som
ofta i sin tur är utformade av helklassdiskussionens vidare upplägg där läraren
har en central roll (kapitel 5.2–5.3).
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Även om lärarfrågorna inte är av I-R-E format behöver det inte innebära att
de är ”öppna” i en generell mening (se kapitel 3.3). De fungerar inte minst kon-
fronterande eller provocerande. Dessutom har de liksom flera andra B-frågor
praktiska funktioner i deltagandets kollektiva sammanhang. Analysen visar att
lärarens frågor, liksom i föregående avsnitt, kan bemötas på olika sätt av elever-
na. Den sokratiska strukturen är så att säga inte helt solid utan innefattar, inte
oväntat, gemensamt arbete och förhandlingar mellan parterna.

7.2.4 Sekvenser där läraren efterfrågar fler synpunkter
(av en viss typ) på det aktuella temat
Att ämnen blir belysta på olika sätt genom lärarens frågor kan också ha en kvan-
titativ dimension. Lärarens frågor i den här kategorin är också de tydligt pedago-
giskt utformade och kunskapsintroducerande (se kapitel 6.1). Eleverna förvän-
tas eller erbjuds ta del av en uppsättning skäl från olika positioner utan att de
nödvändigtvis aktualiserat dem själv. Diskussionen får i en mening drag av för-
beredelse för diskussion samtidigt som den utgår från elevernas inlägg när de
framförs. När läraren frågar eleverna om fler synpunkter, följer han eller hon en
frågeagenda (Linell 1990) där tillräckligt många kommentarer av två slag, t.ex.
positivt respektive negativt, förväntas tas upp (4%; 10/255). I diskussionen om
New Age markerar läraren efter Hasses kommentar (01–06) att eleverna fortfa-
rande kan ge fler negativa synpunkter (rad 09) och som Niklas följer upp.

Exempel 15: V ad skulle ni mer vilja
D06, Sjö, Bodil
01 H: [vad hetere samma- då kan man säga att (.) det är fel att säga-

02    säga new age egentligen (.) eftersom det är som stort det är ju-

03    fast fel och sätta liksom en- ett namn över så många olika saker

04    liksom (.) om hittar en (genre) då gör man ju det (.) då kanske

05    det är bra i sig medans det kanske är fel eftersom man har ett

06    namn över

07 L: mm

08 H: �(     )�
09 L: vad skulle ni mer vilja va kritiska- eller tycker ni är negativt

10    (1,7) ((Emil gäspar och Niklas tar upp handen))

11 N: det är övernaturligt på nåt sätt hh att man- [(1,5) man kan

12    förklara det på övernaturliga saker som att- ((mot L))

13                                                 [((L skriver

14    ”mycket övernaturligt” i kolumnen för negativt))

15

16 L: ingela

Lärarens uppföljning av Hasses inlägg (rad 09) görs utan kommentarer och mar-
kerar att hon är orienterad mot en övergripande beskrivning snarare än mot att
följa upp enskilda inlägg. Niklas fullföljer inte sitt yttrande på rad 12 och har
blicken mot tavlan (rad 12); han orienterar sig därmed mot en uppräknande
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aktivitet, där läraren samlar kommentarer i punktform. I nästa exempel från
diskussionen om dödstraff tar läraren upp ett tidigare argument för dödsstraff
för att återvända till sin agenda av frågor efter det att Kalle just har berättat om
sitt specialarbete. Bertil Olle, David och Cecilia deltar också i exemplet.

Exempel 16: Finns det fler argument för
D14, Berg, Erik
01 K: [jag tänkte skriva specialar[bete om det här

02 L:                             [ja ja (.) okej ha�

03    (1,5)

04 L: m[m va men olle (.) tog upp det här det var så vi (.)»

05 B:  [£(    )£

06 L: »börja v- vad (1,0) vilket är starkaste skälet till det att ha

07    dödsstraff (0,7) och då sa du att den liksom personen som (.)

08    avrättats då kan inte göra om det

09 O: hmh�
10 L: men finns det fler (.) argument [för

11 D:                                 [jag tycker att det

12    största är de- bara för att det finns nåt öh hårt straff

13 L: det finns inget si- tillräckligt grymt och [hårt straff (.) är»

14 D:                                            [näe

15 L: »de- det grymmaste då

16 D: ja�

17 O: mm

18 C: det vet man [ �(    )�

19 D:             [jag skulle inte vilja ha dödsstraff men då skulle

20    jag hellre vilja att vahetere som jag sa förra gången att det

21    (…)

David ansluter till lärarens fråga, innan den är avslutad, med ett svar som lära-
ren omformulerar (rad 13) och får Davids bekräftelse (rad 14). Man kan också
notera att David i sin respons använder lärarens fråga om positiva argument
”för” till att problematisera att han inte endast är för av etiska skäl, utan av
skälet att det inte finns andra straff som är tillräckligt hårda (rad 19–21). Hans
kommentar problematiserar att det endast finns ett för eller mot som lärarens
fråga förutsätter.

Den form av eller tradition för (Shotter 1993) argumentation som aktualise-
ras här är av tvåsidig art som för och mot eller positiv respektive negativ. Man
kan betrakta dessa former som metoder att göra världen överskådlig och begrip-
lig, och som vi dessutom möter i andra sammanhang än i skolan. Samtidigt finns
andra betydligt mer skolmässiga sätt att presentera frågor som vi ska se i de två
följande avsnitten.
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7.2.5 Sekvenser där frågorna föregås av lärarens instruerande drag
Flera av lärarens frågor fungerar inte som uppföljningar på elevernas yttranden
utan görs istället i direkt anslutning till lokala aktiviteter läraren dominerar
samtalsrummet (Edelsky 1981; 18% 45/255). I översikten av interaktionsformat
som presenterades i kapitel 5.7.1.3 framgick hur läraren kan använda en I-R-E
sekvens som resurs för att formulera en B-fråga. Ett karakteristiskt drag är att
frågor i denna kategori förutsätter att lärarens föregående yttrande inte förvän-
tas bli diskuterat utan har en faktakonstruerande karaktär (Potter 1996).11

Att lärarens fråga föregås av instruerande drag som anförande eller I-R-E  kan
illustreras med sekvenser, där lärar en frågar utan att inkludera föregående in-
struerande form i diskussionsfrågan (7). I exempel 17 får läraren först en fråga
om dödsstraffets avskaffande av en elev som läraren besvarar tillsammans med
(eleven) Erik. Läraren ger två årtal om dödsstraffets avskaffande innan han stäl-
ler en B-fråga efter tankepausen (rad 08). Exemplet belyser lärarens komplexa
roll(er) som både kunskapsförmedlare, eller ”ställföreträdande expert” (kapitel
5.4), och samtidigt elevernas diskussionsledare.

Exempel 17: Det hängde kvar så länge
D14, Berg, Erik
01 L: så länge- jo det tror jag (1,0) och i sverige avskaffades de

02    alltså nittonhundra (.)

03 E: tjugonie

04 L: var de inte tjugoett

05 E: ja tjugoett

06 L: tjugoett tror jag (0,7) och sen eh i eh krigstid avskaffas det

07    senare nittonhundra sjuttitre då (.) det hängde kvar så länge

08    fast det var ingen som avrättades då (2,0) eh men hur hur eh (.)

09    hur säker ska man va då på att nån är- har begått brottet (.) om

10    man är för dödsstraff (.) hur säker sk[a man va

11 O:                                       [det ska ligga helt svart

12    på vitt

Fram till pausen på rad 08 reder läraren och (eleven) Erik ut årtalet för döds-
straffets avskaffande i Sverige. Läraren avslutar med en extra kommentar fram
till pausen där ”avrättades då”   sägs med en pågående, oavslutad intonation.
Frågor av den här typen sker i en form där lärarens anförande och I-R-E initiativ
inte görs till föremål för diskussion, vilket blir särskilt tydligt när läraren direkt
efteråt initierar en diskussionsfråga. Läraren skiftar interaktionsformat från an-
förande till B-fråga och konstruerar en komplex frågetur (Heritage & Roth 1995;
Nylund 2000). Sammanfogningen mellan instruerande drag och B-frågor är en
resurs där läraren använder sin roll som ställföreträdande sakkunnig för att in-
troducera kunskap och (därmed) konstruera fakta. Att läraren kan ha den rollen
i diskussionen kan förstås mot bakgrund av rutiniserade förväntningar som finns
på lärare och elever i skolan (Goffman 1974; kapitel 3.5.3 samt 5.2).
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De flesta komplexa lärarfrågorna görs genom att läraren sammanfogar inter-
aktionsformat (kapitel 5.7), där själva B-frågan konstrueras med hjälp av en
instruerande del i inledningen av yttrandet (38/45; se fler exempel i Liljestrand
2001). I exempel 18 nedan gör läraren först ett anförande (5.7.2.1) som sedan
följs upp med en direkt anslutande diskussionsfråga. Birgitta gör på rad 01–08
ett inlägg om den moderna medicinens möjlighet att förlänga människors liv till
varje pris. Lärarens tar först fasta på en poäng i Birgittas inlägg som föregås av
uppbackningar (rad 03, 07; Linell & Gustafsson 1987) där hon stödjer Birgitta
och visar inlägget är viktigt.

Exempel 18: Egentligen en fråga
D11, Berg, Doris
01 B: .hh när det går så långt så att man funderar på att sätta in ett

02    grishjärta i människa (1,7) då kanske [det har gått lite väl»

03 L:                                       [mm

04 B: »långt (.) om man då inte kan rädda (.) den människan (.) med

05    människornas (1,0) organ då kanske det inte är meningen den

06    människan ska överleva

07 L: mm

08 B: vi är ju redan över[befolkade

09 L:                    [.hh det här kanske [egentligen är en fråga»

10                                           [((B till G & J till E))

11 L: »om i-land u-land istället (1,5) ((G tittar framåt)) har dom

12    resurser i dom här andra länderna eller lägger vi stora- för

13    stora resurser i i-länderna på att rädda enstaka människo[liv

14 G:                                                          [det

15    tror jag

16 K: ja

Den inledande metakommentaren på rad 09 ”det här kanske egentligen är fråga
om” påbörjas med fakticitetsmarkören ”egentligen” där Birgittas inlägg definie-
ras (och därmed rekontextualiseras) som en vidare fråga om u- och i-länder.
Kommentaren används som resurs för att introducera ett nytt tema (jfr. 7.1.1)
som samtidigt får funktionen att tolka vad Birgitta sagt i den föregående turen.
Gunilla och Kerstin bekräftar indirekt relevansen i lärarens anförande genom att
svara positivt: att de tror så (rad 14–16). Utformningen av deras svar överstämmer
med vad Sacks (1973/1987) kallar ”preferens for continuity” där den svarande
parten som regel tar fasta på den sista delen av det föregående yttrandet. När
läraren definierar vad det föregående inlägget egentligen handlar om är det den
uppföljande frågan som uppmärksammas av eleverna och inte det första beskri-
vande ledet.

Läraren kan också värdera (interaktionsform 5.7.2.4) elevens föregående in-
lägg innan B-frågan ställs. Under en av diskussionerna, som handlar om u- och i-
länder, behandlar läraren Rimas inlägg så att han först värderar, sedan lägger till
en omformulering som fungerar som kommentar till värderingen och sist ställer
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en uppföljande B-fråga. Rima har på rad 01–03 presenterat ett svar på uppgifts-
frågan om vi bör lämna u-hjälp och i så fall varför (se kapitel 6.1.2).

Exempel 19: Det var intressant
D01, Skog, Anton
01 R: =öh (.) alla har rätt till ett värdigt liv (.) och eh (.) vi kan

02    själva hamna i samma situation (1,5) och sen (.) vi kan dra

03    nytta av varandra (.) och överskott av produkter kan fördelas.

04    (3,5)

05 L: ha� (1,5) det var intressant (.) det var [liksom två- två»

06 S:                                          [(    )

07 L: »motiveringar där (.) dels deras behov (.) och dels att

08    [vi också kan tjäna på det på nåt vis (.) har ni vari inne»

09    [((E hand upp))

10 L: »på samma ni andra å

11 S: mm ((nickar))

12 L: >vad säger (du där)<

13 E: ((tar ned handen)) .hh eh (.) ja vi tycker att det är självklart

14    att man bo- att man ska- att man ska hjälpa dom (.) men frågan

15    är lite grann  hur (.) mycket man ska hjälpa dom också för det

16    kan ju bli så att f- pengarna går till dom (.) som egentligen

17    inte behöver (…)

Lärarens sammansatta (U/I) fråga fungerar både som uppföljning (U; rad 05,
07–08) och i den senare delen av yttrandet som initiering (I; rad 08). I den upp-
följande delen använder läraren först en värdering ”det var intressant” (rad 05),
där det framgår att Rimas positiva svar uppskattas av läraren, som för övrigt
kan jämföras med lärarens värdering i föregående exempel, och under andra
lektioner om u-länder (D02; D03; D09; se kapitel 5.6). Han bygger sedan på
yttrandet med en omformulering som har faktisk konstaterande form ”det var
liksom två- två motiveringar där” (rad 05 och 07). Omformuleringen fungerar
också som pedagogiskt anförande, eftersom läraren beskriver vad Rima har sagt
utan att Rima ges möjlighet att kommentera hans beskrivning. Läraren tolkar
dessutom Rimas svar genom att förskjuta dess fokus: från hennes – allas rätt till
värdigt liv: överskott kan fördelas – till lärarens – deras behov; att vi också kan
tjäna på det.

U-delen av det sammansatta yttrandet följs av en initiering: ”har ni vari inne
på samma ni andra å” (rad 08, 10) som Sanja besvara jakande med en nickning.
Elsa ger ett inledande positivt svar ”ja vi tycker att det är självklart (…)” (rad
13); samtidigt problematiserar Elsa både hans redovisningsfråga (”bör vi ge u-
hjälp – i såfall varför?”) och betonar att det viktigaste kanske är hur u-hjälpen
ges. Hon behandlar därmed lärarens kommentar genom en annan kommentar
som problematiserar lärarens uppgiftsfråga.

Jag avslutar avsnittet med att analysera ett avvikande fall, där lärarens fråga
refuseras explicit av eleverna från diskussionen om pornografi och media (D12).
En av pojkarna har just refererat till rockmusik med pornografiskt innehåll. Lä-
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raren följer upp (rad 01-07) och Gunilla och Birgitta reagerar på lärarens kom-
mentar.

Exempel 20: Det är inte du som ska prata
D12, Berg, Doris
01 L: den delen faktiskt känner ju inte jag till alltså den där

02    ungdomsmu[siken och det är ju en jättestor [brist för mig»

03             [((B till G ohörbart))            [((E och J börjar

04    skoja om något))

05 L: »(.)och eh och inte känna till att det förekommer (.) öh (.)

06    dom- det i texterna faktiskt (0,7) då kan man ju fråga sig att

07    ska vi [tillåta sånt också det där är ju-

08           [((Birgitta håller upp handen och tar ner den; ger

09    kommentar till Gunilla))

10 G: näe ((mot Birgitta))

11 G: >det är inte du som ska prata doris det är v[i<

12 L:                                             [n[ej jag tar där

13    ((pekar möjligen på K))

14 K:                                               [mm nej

15 f: ((hostning))

16 K: ja men då får man ju- dom människorna som blir påverkade då vad

17    ska vi göra med dom

Man kan notera att läraren själv erkänner att hon inte behärskar ämnet rockmu-
sik. Innan Gunilla  gör sitt publika inlägg överlägger hon förmodligen med sin
bänkkamrat och kommer fram till en negativ slutsats där hon säger ”näe” (rad
10). Hon använder här den inofficiella kommunikationen som resurs för att agera
i den publika interaktionen (kapitel 8.2.4). På rad 08 framgår att Birgitta räcker
upp handen och markerar att hon vill tala. Läraren behandlar Gunillas och Birgit-
tas kommentarer, den senare eventuellt icke noterad genom att inte utveckla sin
eventuella fråga och ge ordet till Kerstin som står på tur och som inte anknyter
till rocktemat. Det enda avvikande fallet kan alltså förklaras (Perekylä 1997)
med att läraren inte behärskar området rockmusik (Garpelin et al. 1995; Strand-
berg & Sahlström 2001) och dessutom markerar det själv för eleverna. Möjlig-
heten finns dessutom att lärarens ”då kan man ju fråga sig” är en upptakt till ett
anförande och inte en B-fråga.

Lärarens roll som kunskapsförmedlare erkänns inte av Gunilla som får läraren
att lämna sitt tema. Det avvikande fallet åskådliggör samtidigt att läraren i andra
normala fall har rätt att ställa frågor till eleverna, utom här då läraren själv
erkänner sin bristande kompetens. I andra situationer när läraren misslyckas med
sin fråga gäller det, som också kan förekomma i TV debatter, att läraren har
svårt att komma in och avbryta elever (se följande kapitel 8.3.1). Sekvenser med
instruerande lärarfrågor visar hur lärarens roll under diskussionerna är samman-
satt på ett sätt som blir begripligt i den kulturella kontext där läraren verkar.
Läraren och eleverna använder sig av former eller genrer för kommunikation
(Bakhtin 1997) som blir begripliga genom traditioner och rutiner för hur man
talar i skolan.
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7.2.6 Värderande lärarfrågor
De värderande frågorna (4%; 11/255) utmärks av att lärarens visar sin stånd-
punkt i själva frågan.12 Vad som gör frågan till en B-fråga är att läraren inte på
förhand vet vad eleverna ska tycka om den (brett förankrade) värdering som
läraren formulerar (se kapitel 5.6). Exempel 21 är taget från en upptakt till av-
slutningen av en diskussion om ett moskébesök som klassen nyligen gjort. Lära-
ren lyfter fram den muslimska församlingens behov av en ny moské och frågar
om de andra instämmer .

Exempel 21: En ny moské
D08a, Sjö, Carl
01 L: det är bra att vi går dit och gör ett besök?

02    ((kollektivt hörbart instämmande  [     ))

03 B:                                   [jarå det var jätteintressant

04 L: tycker ni inte att dom behöver en ny moské

05 FE: jo

06 f: �näe�

07 B: näe ((tittar åt f:s håll och skrattar))

08 FE: ((skratt))

09 U: en större kanske för det [finns så många muslimer

10 L: ((till Bea))             [och är det för att du tycker den är

11    bra som den är eller tycker du inte att vi ska ha moskéer [i»

12 B:                                                           [näe

13 L: »det svenska samhället

I lärarens fråga framgår att läraren själv tycker att församlingen behöver en ny
moské. Inledningen på frågan ”tycker ni inte” (rad 04) fungerar som initiering
till eleverna att kommentera hans hållning; den prefererar (Heritage 1984) sam-
tidigt att eleverna håller med om vad lärar en sagt. Gentemot ”ja-grruppen” ur-
skiljer sig en flicka utanför bild (rad 06) och Bea som vänder sig mot läraren och
allierar sig med henne (rad 07). När läraren tar fasta på Beas nej-svar och inte de
andras ja-svar bekräftar han att den föregående frågan också innehåller en posi-
tiv värdering till moskébyggen (rad 10–11, 13) även om han inte vet vad alla
elever ska tycka i frågan.

I exempel 22 från diskussionen om dödsstraff har läraren under diskussionen
visat att han är mot dödstraff på olika sätt. Här hänvisar han till en film som han
låtit klassen se tidigare och aktualiserar att somliga kan bli oskyldigt dömda.
Läraren frågar sedan eleverna om de kommer ihåg de skäl mot dödstraff som
framfördes i filmen. I slutet av frågan tillägger han att eleverna ska ta upp skäl
som de tycker är vettiga (rad 09–10) och förutsätter därmed att det i filmen
förekom vettiga argument mot dödsstraffet.
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Exempel 22: Argument mot som är vettiga
D14; Berg, Erik
01 L: ja visst- du var inte här förra gången då. (.) nej�=

02 E: =nej det [var- jag solade då

03 L:          [för då eh-

04    du var och solade

05 FE: ((småskrattar))

06 L: ja du ser lite brun ut .hh det var ju då vi såg den där filmen

07    om den där kvinnan för dom som var här (.) vars man avrättades

08    och sen kom det fram att han var oskyldig då (1,5) men hon

09    klarade sig (2,0) vad är det för eh- vad var det för argument

10    hon tog eh fram då mot dödstraffet (.) som ni tycker är vettiga

11    (2,0)

12 L: >kommer ni ihåg det<

13 C: �öh vad var det nu �

14    (3,0)

15 D: det va- [har ju vart en helg emellan så att-

Att läraren inte får några positiva responser (rad 11–15) kan förklaras med att
han refererar till information från en föregående lektion som eleverna inte har
helt aktuell. I diskussionerna om dödsstraffet och moskéer som exemplifierats
får läraren här, liksom i flera andra diskussioner (se 5.6), en roll som fostrare
som i interaktionen utvecklas till vad Love (1999) beskriver som instruerande
dialog (efter Burbules). Frågor av den här typen är besläktade med vad som går
under beteckningen lotsning (Lundgren 1979), där elevernas roll blir att fylla i
svaret på lärarens fråga. En viktig skillnad är att eleverna här inte alltid håller
med läraren om allt som läraren hävdar eller poängterar.

I de sista två typerna av frågesekvenser är, sammanfattningsvis, lärarens peda-
gogiska eller vägledande initiativ ännu tydligare än de andra, eftersom frågorna
i högre grad än i de andra har en instruerande och fostrande karaktär.

7.3 Konklusion
Lärarens B-frågor är naturligtvis inte öppna i största allmänhet utan får sin bety-
delse i sin sekventiella kontext, i lektionens övergripande kontext men också i
sitt sociokulturella sammanhang med förväntningar på vad läraren respektive
eleverna kan säga och göra under en diskussion. Analysen av interaktionsformat,
där läraren ställer frågor för att få elever att kommentera och ge synpunkter,
visar en komplex och tät (Geertz 1973) karta som också belyser centrala drag i
hur helklassdiskussionen leds av läraren. I den ”sokratiska” kategori där läraren
ber eleverna att utveckla sina skäl framgår tydligt att lärarens frågor inte kan
förstås som antingen öppna (t.ex. Burbules 1993) eller slutna. Först när man
analyserat B-frågornas språkliga utformning och kontextuella sammanhang kan
man förstå vad de används till (jfr. Love 2001). Analysen aktualiserar också kon-
struktionen av auktoritetsstatus hos deltagarna i diskussionen (kapitel 3.1) till
vilket jag återkommer i kapitel 10.
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Lärarens B-frågor pekar ut en riktning där eleven tillskrivs förstahandskänne-
dom om svaret. Det återkommande spänningsförhållandet mellan elevcentrering
och lärarcentrering (Billig et al. 1988) grundläggs i lärar-elevinteraktionens asym-
metriska (pedagogiska) deltagarformat. Inom detta spänningsfält befinner sig
alla lärare i undersökningen, även om de ofta hanterar situationen på olika sätt.
I en vid mening gäller detta också frågor som handlar om diskussionens riktning.
Det gäller även frågor om elevernas engagemang (7.2.1) eftersom de också åsyf-
tar en mer eller mindre avgränsad fråga där eleven hitintills inte haft någon syn-
punkt. När elever markerar att de inte vill delta i den publika interaktionen fram-
går det, liksom i andra exempel av förhandlingskaraktär, att det är svårt att
betrakta elever som vilka debattdeltagare som helst. Även om diskussionen står
på schemat och förordas i kursplaner, deltar eleven i en grupp som hålls samman
genom att vara en skolklass och där varje enskild elev kanske inte vill yttra sig i
alla de frågor som läraren aktualiserar (kapitel 5.1.1).

I styrdokumentens skrivningar om diskuterande aktiviteter förekommer pa-
rallellt formuleringar som gäller förmedling av kunskaper och värderingar, som
generellt inte knyts till de diskuterande målen (se kapitel 2). I analysen av lära-
rens frågor framgår att diskussioner mycket ofta används för att introducera
eleverna till kunskap som de antas behöva men också till att lyfta fram värde-
ringar som är brett representerade i debatten utanför skolan. Lärarens värde-
ringar behöver inte vara uppräknade i läroplanernas ”kanon”, men man kan
tydligt urskilja deras breda förankring i det svenska samhället och i nästan alla
fall (utom för datoriseringen) knyta dem till den nuvarande läroplanens föreskri-
vande av värden som tolerans, människors lika värde och solidaritet (Lpf 94).
Lärarnas agerande kan förstås i förhållande till att de deltar i en institution som
har målsättningen att utbilda framtida samhällsmedborgare. Eftersom initiativ
till både instruktion och fostran (i snäv och vid mening) tydligt förekommer i
sekvenser, där läraren ställer B-frågor med sikte på att få elevernas kommentarer
säger det också något väsentligt om hur lärarens roll fungerar i klassrummets
vardag, där målen att delge nya kunskaper och framhålla vissa värden i prakti-
ken och ofta går hand i hand med målet att diskutera, eller präglar sättet att
diskutera i klassrummet. Att målsättningarna går hand i hand bidrar till spän-
ningsförhållandet mellan elev och lärarcentrering när eleverna av läraren blir
introducerade till den offentliga debatten genom diskussioner.

Flera exempel synliggör att frågesekvenser konstrueras i en kollektiv situa-
tion, där lärar-klassdyaden bidrar till utvecklingen av interaktionen.13 För att
förstå lärarfrågornas funktion räcker det, som sagt, inte med att se dem som
individuella talakter. Istället behöver man också studera hur de tolkas av de elev-
er som besvarar dem och i den vardagliga kontext där de ställs (Linell & Mar-
ková 1993). Elevernas responser har i kapitel 6 och 7 i huvudsak analyserats
som samarbetande eller som förhandlande. I responser av förhandlingskaraktär
synliggörs att lärarens initiativ inte är neutrala instrument utan ger olika per-
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spektiv på ämnet och implicerar specifika förväntningar på eleverna som elever-
na kan bemöta på olika sätt.

Resultatet kompletterar undersökningen av öppningssekvenser i kapitel 6. Till-
sammans besvarar kapitlen avhandlingens andra delfråga om vilka medel lära-
ren använder för att få eleverna att ge synpunkter i frågor från den offentliga
debatten och hur eleverna följer upp lärarens initiativ. Läraren pekar ut en rikt-
ning, däribland lyfter fram kunskaper och värderingar, genom den generella for-
men att ställa B-frågor inom ett asymmetriskt format där läraren frågar och
eleverna svarar. Till det hör också att läraren aktualiserar tidigare händelser som
resurser i den pågående fasen.

Inom ramen för lärar-elevinteraktionen kan eleverna både samarbeta och för-
handla lärarens initiativ, vilket också är en förutsättning för att ge dem mening.
Lärarens perspektiv synliggörs allra tydligast i sekvenser där elever förhandlar
innebörden i dem. Där framgår hur läraren hanterar ett oupplösligt dilemma
eller spänningsförhållande mellan att sätta eleverna kommentarer i fokus och
samtidigt leda och peka ut en förväntad riktning för hur dessa ska presenteras. I
analysen har också framkommit att frågesekvenserna ingår i ett sammanhang,
där läraren initierar eller strävar efter att upprätthålla aktiviteters inriktning(ar).
Frågornas innehåll och svar är inte endast en följd av lånade sätt att tänka eller
tala (Säljö 2000) utan tar form i en grupp som fordrar en gemensam riktning för
sin aktivitet.
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Noter

1 Den relativa fördelningen ser ut på följande sätt: 7.1.1 (25%); 7.1.2 (2%); 7.2.1 (18%); 7.2.2
(5%); 7.2.3 (24%); 7.2.4 (4%); 7.2.5 (18%); 7.2.6 (4%).

2 Läraren inleder den förberedande aktiviteten med att säga (se avsnittet 5.3 om helklassdiskussionens
inramning): ”ställ er då frågan när får man bryta mot lagen tycker ni gjorde han rätt Benktsson
[modifierat namn] ja nu ja nu känner ju inte vi fallet om de- han smugglade i bakluckan så att säga
men vi diskuterar får man gömma flyktingar eller vilka andra situationer kan ni tänka er att vara
lagolydiga”

3 Adderingen tar alltså form genom rekontextualisering av en föregående fashändelse.

4 Framställningen kan jämföras med ovanstående exempel där läraren på pedagogiskt manér aktua-
liserar aspekter som finns i den svenska politiken ”en procent har man sagt”.

5 För att kunna avgränsa när en fråga inte hinner få svar fordras en bedömning av både forskare och
deltagare att det har gått tillräckligt lång tid emellan frågorna. Jag har i analysen utgått från
intervallen nästan två sekunder.

6 Det gäller tre av fyra fall. Det exempel som inte har den tillspetsningen slutar med ett påstående
som gör initieringen otydlig och som kan förklara varför läraren delvis börjar om med en annan
fråga. Exemplet är från diskussionen om datorisering: ”det här med att den bemästrar saker och
ting är det inte bra (.) det är roligt att få jobba och anstränga sig” (2,7) ”hur många av er är det
hellre sätter er med en tjock bok (…)”

7 Habermas symmetriska eller jämlika ideal för argumentation har dock en tydligare parallell till
situationer där eleverna diskuterar med varandra. För en jämförelse se kapitel 9.3 nedan.

8 Man kan tillägga: som dessutom ofta sammanhänger med hur läraren pedagogiskt presenterar
ämnen i debatten.

9 I kapitel 5.6 skrev jag att lärarens positiva attityd till datorisering är exempel på en brett represen-
terad hållning i frågan utanför klassrummet. Lärarens uppfattning att vi inte bör hindra den tek-
niska utvecklingen, utan i stället se den som möjlighet, menar jag är ett exempel på en sådan upp-
fattning även om man kan hysa denna uppfattning i olika grad. Det är möjligt att lärare Anton
driver detta starkare än vad andra lärare skulle ha gjort. Trots det menar jag att läraren här inte
bara agerar som individ i denna fråga.

10 Liksom i exemplet med fjärilar från samma diskussion (kapitel 6.3) får läraren jobba för att
kunna använda en förberedande uppgift som resurs i den aktuella situationen, som här sker med
hjälp av provocerande strategier. Lärarens begäran om skäl är här invävd i den kollektiva verksam-
heten snarare än att fungera som intellektuell drill gentemot en enskild elev.

11 Att frågetypen förekommer i helklassdiskussioner kan ofta förklaras av att läraren tar initiativ
där han eller hon agerar som kunskapsförmedlare, samtidigt som läraren vill att eleverna ska fort-
sätta med diskussionsinlägg för att ”hålla igång” diskussionen och hanteras genom att läraren läg-
ger till en diskussionsfråga i slutet av turen.

12 Gränsen mot exemplet där läraren ställer en motfråga om det naturliga med diskmaskiner är inte
helt tydlig. Jag har valt att klassificera denna som en fråga av den typ som begär utveckling, efter-
som läraren benämner sin fråga som en motfråga i relation till föregående inlägg ”okej då ställer jag
motfrågan” och därmed inte tillskriver den helt sig själv. Värderande frågor kan också förekomma
som frågor av föregående typ. Också exempel 9 som handlar om resurser för u-länder har värde-
rande funktion, men värderingen görs då inte till en fråga som eleverna förväntas reagera på.

13 Den övergripande organisationen av interaktionen får också konsekvenser för vad som sägs. I två
av diskussionerna som eleverna talar klart mer än läraren (D11; 63%; D12; 78%) använder läraren
en talarlista där eleverna anmäler sig. Eftersom många elever anmäler intresse och står på kö ställs
nästan inga frågor från läraren.
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Kapitel 8:

Elevers publika interaktion

Under helklassdiskussioner möts naturligtvis inte endast läraren och eleverna.
För att förstå hur frågor i den offentliga debatten behandlas i klassrummets dis-
kussioner behöver man också studera hur eleverna utbyter mening med eller
mellan varandra. Mycket av vad eleverna säger görs parallellt med den publika
interaktionen och gentemot deras bänkkamrater (se t.ex. Alton Lee et al. 1993;
Sahlström 1999). Jag kommer här att inrikta mig på den publika interaktionen,
d.v.s. yttranden som är riktade till läraren och hela skolklassen.

Elevernas diskussion med varandra är också ett tema som återkommer i styr-
dokumenten. Deras möte är samtidigt situerat i klassrummets kontext och ruti-
ner för hur man kommunicerar. Eftersom diskussionerna är lärarledda formas
elevernas interaktion också av läraren som deltar i elevernas publika interaktion
genom att vara direkt involverad, men också indirekt när eleverna till exempel
väljer olika positioner utifrån alternativ som läraren presenterat för dem. I kapit-
let kommer jag att sätta sökarljuset på elevernas inbördes samspel utan att tappa
lärarens betydelse för deras samspel ur sikte.

Kapitlet består av fyra huvudavsnitt som inleds med en empiriskt grundad
typologi som beskriver elevernas meningsskapande förhållningsätt till varandra
(8.1).1 Efter det följer ett huvudavsnitt som behandlar interaktion där läraren är
direkt involverad (8.2; se kapitel 5.7.3.1). Först beskrivs medierad elevinterak-
tion, i vilken elevernas möte formas av lärarens föregående yttrande. Här ingår
orkestrerade möten (se kapitel 7.2.2) men också interaktion som sker på elever-
nas initiativ och som kan leda till att läraren kan bli indragen i debatt för och
mot olika elever i klassen. Därefter följer ett avsnitt om hur eleverna samspelar i
situationer där läraren dominerar interaktionen, till exempel mellan de elever
som redovisar en föregående uppgift. Även om dessa senast nämnda elevinlägg
inte kännetecknas av vad man ibland benämner  som elaborerade har de betydel-
ser för meningsskapandet och deltagandet i diskussionerna som är viktiga att
uppmärksamma. Den sista delen av kapitlet visar situationer där läraren inte är
direkt involverad (8.3; se kapitel 5.7.3.2). Jag ger exempel på debatter där elever
grupperar sig för och mot varandra men också på betydligt mindre vanlig sam-
stämning problemlösning. Det sista avsnittet (8.4) visar hur olikheter mellan elev-
kategorier hanteras i elevernas samspel.

Interaktion kan betyda olika saker. Jag kommer här att fokusera elevyttran-
den, där ett meningsskapande om de frågor och teman som aktualiseras i diskus-



150

sionen utvecklas. I den publika interaktionen befinner sig eleverna i en gemen-
sam fysisk omgivning (gathering; Goffman 1981) och orienterar sig mot en ge-
mensam social aktivitet. Inom den gemensamma omgivningen samspelar elever-
na med varandra både direkt och indirekt: de kan de adressera varandra med
hjälp av tilltal, blick och gester.2 Samspelet kan också ske utan att eleverna adres-
serar varandra. I det senare fallet kan elevernas yttranden sammanhänga genom
att vara sekventiellt anknutna till varandra (jfr Korolija & Linell 1996).

8.1 Introduktion: en empiriskt grundad  typologi
Jag har funnit fem typer av meningsskapande förhållningssätt till de andra
eleverna som kan beskrivas i följande punkter och som kommer att aktualiseras
i senare avsnitt: (a) samarbete eller stöd, där ett föregående inlägg från en annan
elev får ett positivt bemötande; (b) ifrågasättande, där en föregående elevs inlägg
bemöts med invändning eller reservation; (c) tillägg/berättande, där föregående
inlägg varken ifrågasätts eller stöds, utan den följande eleven/eleverna lägger till
något, antingen i påståendeform, genom att berätta något från tidigare erfaren-
het, eller genom att beskriva upplevelser. Tillägg/berättande kan jämföras med
Burbules begrepp konversation (se kapitel 3.1) genom sin inklusiva och divergenta
karaktär; eleverna kan också (d) visa att de skämtar genom att markera att de
inte menar vad de säger (jfr Bateson 1987). Genom skämtande och ironi trans-
formeras ibland diskussionen till en aktivitet med syfte att retas, skoja eller att
underhålla. Samtidigt kan skämtande också användas för att kommentera ämnet
i en skämtsam form; den sista typen inbegriper (e)3 elevernas (meta)kommentarer
till ordningen som till exempel vems tur det är att tala.

Ifrågasättande (typ a) fungerar som kärnan i vad som ofta benämns debatt där
olika inlägg bryts mot varandra (kritisk divergent enligt Burbules). Det visar sig
ofta att elever positionerar sig som till exempel höger/vänster eller för/emot även
om graden av polarisering kan vara mer eller mindre framträdande.4 Polarisering
fungerar både som debattens provocerande drivkraft samtidigt som polarisering
diskursivt ”delar upp” frågeställningar i två alternativ. Eleverna säger däremot
aldrig ”jag vet inte”, ”jag märker att jag växlar lite i frågan” eller ”frågan är
sådan och sådan”.  Mycket sällan förekommer att någon faktiskt ändrar sig. Jag
har endast funnit ett tydligt fall i diskussionen om dödsstraff (D14). I diskussio-
nen om datorisering (D04) pendlar Hector mellan att vara positiv respektive
negativ till konsekvenserna av hur robotar kan förändra samhället. Men pend-
lingar är inte alls typiska. Speciellt i frågor som gäller olika typer av värderingar
är polarisering mycket vanlig.

I elevers publika interaktion är det också mycket vanligt att typen (b), ifråga-
sättande, konstrueras med hjälp samarbete (a), där någon stödjer en annan som
ifrågasätter en tredje. Denna nyss nämnda minimala och prototypiska allians är
två mot en (Kangasharju 1995; se kapitel 3.5.4). Mönstret kan naturligtvis ut-
vecklas till ännu mer komplexa allianser som två mot två tre, tre mot fem osv. I
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de följande exemplen ska jag dock inte utveckla denna sida av analysen utan i
huvudsak uppehålla mig vid den enklaste, ovan angivna, formen. Stöd eller ifrå-
gasättande kan ske både i direkt form genom att en elev explicit säger sig hålla
med men också indirekt, där det implicit framgår av hur eleverna ställer sig till
de(n) föregående talaren/na (se Maynard 1986, s. 268–269). I den analys som
följer kommer jag att exemplifiera dessa typer av meningsskapande förhållnings-
sätt.

8.2 Lärarens direkta deltagande i elevernas interaktion
Redan när läroplaner skriver om elevernas möten i diskussioner framgår att lära-
ren på olika sätt förväntas vara närvarande för att påverka vad som sker i dis-
kussionen. Helklassundervisning både formas av vad eleverna gör men formar
också elevernas interaktion; helklassdiskussioner är som tidigare framgått en
verksamhet, där ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan läraren och eleverna
utvecklar den publika interaktionen på olika sätt. Som tidigare visats i avhand-
lingens empiriska översikt (5.7.3) sker elevernas publika interaktion både när
läraren är direkt involverad och när läraren inte är direkt involverad. I följande
avsnitt kommer jag att belysa hur lärarens direkta deltagande formar elevernas
samspel när elever använder lärarens yttranden för att kommentera varandra.

8.2.1 Orkestrerade möten: Läraren initierar till interaktion mellan elever
Som framgått av föregående kapitel (6–7) och i översikten (5) sker elevers inter-
aktion inte bara på deras eget initiativ utan också i anslutning till att läraren
använder föregående elevers inlägg för att få andra elever att reagera (se 5.7.1.3;
7.2.2). I exempel 1 från diskussionen om New Age tar läraren fasta på Ritas
kritiska kommentar mot övernaturliga inslag. Exemplet visar två motsatta elev-
positioner som utvecklas mellan, och formas av, lärarens yttrande.

Dispyten mellan Rita, David och Annika kan beskrivas i två mikrofaser. Först
en där läraren lyssnar och backar upp Rita medan de andra eleverna i klassen
fungerar som överhörare (overhearers; Goffman 1981). Efter lärarens fråga om
de andra eleverna håller med tar en ny minifas vid, där Annika och David invän-
der och ifrågasätter (typ b ovan) vad Rita sagt samtidigt som de stödjer varandra
(typ a). Deras yttranden får en dubbel funktion; genom att invända responderar
de på både läraren och kommenterar Rita.
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Exempel 1: Liksom hela kosmos
D06, Sjö, Bodil
01 R: jag tycker det är så himla (1,5) flummigt ell[er det är som»

02 L:                                              [mm

03 R: »ba (.) människans fantasier (det låter som en) trist

04    tillvaro att dom måste hitta på att det kommer massor med (.)

05    gubbar och grejer

06 L: mm

07    (2,0)

08 L: håller ni med henne.

09 D: nä:e

10 A: jag tycker det är lite trångt liksom att se det så för det

11    finns säkert så otroligt mycket mer (.) liksom hela kosmos

12    men vi har ingen aning om nånting

13 R: ja men d[et tror jag på med (.) för det [mena inte jag fast»

14 A:         [och                            [fast då är det ju»

15 R: »jag tror inte dom är- jag tror så här (.) kommer nån och

16 A: »nästan

17 R: »hälsar på då gör dom väl det med buller och bång inte

18    kommer och smyger på natten jämt

19 A: £fast dom kanske har anledning att smyga (  )£

20 f: ((skratt))

Läraren tar i exemplet fasta på ett inlägg om att det övernaturliga är problema-
tiskt, vilket sker efter en paus när ingen (i bild) svarar (rad 07). Den kommentar
som Annika gör medieras via lärarens fråga ”håller ni med henne” (rad 08) som
är en ja-och-nej fråga (Levinson 1983, s. 184; se fler exempel i kapitel 6–7).
Eleverna använder vad lärarens fråga utgår ifrån när de svarar. Både Davids nej
(rad 09) och Annikas ”jag tycker det är lite trångt” (rad 10–12) får en polemisk
nejsägande och ifrågasättande funktion som också kan förstås utifrån att frågan
bland klassens deltagare har förväntade nejsägare, som inte är lika kritiska till
det övernaturliga som Rita. Dispyten mellan eleverna – om huruvida man tror
eller inte tror – sker genom lärarens ja och nej fråga. När Rita, i den andra
mikrofasen, betonar en aspekt av vad Annika sagt ”ja men det tror jag på med”
(rad 13) knyter hon tillbaka till den första mikrofasen där hon och läraren varit
talare. När Rita svarar på Annika visar hon att Annika inte bara svarat på lära-
rens fråga utan att Annika också kommenterat hennes eget, d.v.s. Ritas, inlägg.

8.2.2 Elevinitierade möten mellan lärarens inlägg
Att elevernas möte medieras genom läraren som tredje part är inte alltid lärarens
initiativ. Också elever tar initiativ som på olika sätt gör att lärarens yttranden
blir resurs för deras publika interaktion. Sekvenser där elever använder lärarens
yttranden förekommer i två underkategorier: där läraren deltar utan att själv få
rollen som debattör utan får rollen som katalysator, samt när läraren blir delvis
involverad som debattör i interaktionen genom att stödjas eller ifrågasättas av
eleverna.
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8.2.2.1 Lärarens yttranden används utan att ifrågasättas eller stödjas
Eleverna använder här lärarens yttranden som katalysator utan att kommentera
rimligheten eller relevansen i vad läraren säger och utan att läraren uppmanat
dem till att kommentera varandra. Jag belyser detta med två exempel; ett där
lärarens tolkning av elevernas inlägg görs i en provocerande form och ett där
tolkningen av föregående elevs yttrande inte har en provocerande utformning.

I exempel 2 utlöser lärarens omformulering en dispyt mellan Erika och Hector
som gäller hur de uppfattar begreppet ”samma standard”, ett begrepp som lära-
ren introducerar i inledningen av sekvensen (rad 01–02). En bakgrund till ex-
cerptet är att läraren fört in ett tema om arbetslösas rätt till ersättning och an-
vänder som jämförelse för att belysa frågan u-länders rätt till bistånd. Han stäl-
ler upp två alternativ, där åtminstone den första, Hector, och sista, Ulf, av fyra
elever (ohörbara yttranden) tar ställning för alternativet att arbetslösa bör ha
rätt till samma standard som de som förvärvsarbetar. Erika invänder.

Exempel 2: Samma standard
D01, Skog, Anton
01 L: hur mycket ska vi hjälpa dom (.) att dom lever på samma

02    standard (.) eller ska dom få (.) minimihjälp till självhjälp

03    så dom kommer igång

04 H: samma standard

05 A: (   )

06 f: (   )

07 U: (   ) samma standard (  )

08 L: ska dom ha samma [standard

09    (1,0)            [((H till U ohörbart))

10 L: vi fördelar våra inkomster så att ehakassor eller

11    pensionsbidragena är så höga att dom kan leva på samma

12    standard [som (  och inte jobba)

13 E:          [ja men [ändå så kom[mer ju inte går det inte- för»

14 A:       ((till H)) [(    )

15 H:                              [( ) i en- i en viss framtid»

16 E: »[dom kommer ju- ja menar då ju liksom inte börja bära sig»

17 H: »[ja (.) i en viss framtid

18 E: »att inte behöva jobba utan få pengar i alla fall

19    (1,0)

20 H: nä men alltså dom ska [ju jobba också det är j[u självklart

21 E:                       [eller hur              [ja ja men det

22    är ju det jag säger

Erikas yttrande (rad 13) som börjar med ”ja men ändå (…)” fungerar som en
invändning mot de elever som tidigare svarat positivt (rad 01–07) på lärarens två
alternativ om samma standard. Erika använder lärarens kommentar för att ifråga-
sätta, åtminstone Hector och Ulf som hörs på bandet. Hennes anknytning till
läraren framgår genom att hon överlappar lärarens uppföljande kommentar (rad
10–12) att arbetslösas ersättning ska vara lika hög som deras med inkomst. For-
muleringen ”samma standard” får en modifierad och tillspetsad (Potter 1996,
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s.187–194) innebörd när  läraren kommenterar eleverna på rad 04–07 och som
Erika använder sig av (rad 13, 16). När hon använder lärarens kommentar medie-
ras hennes möte med Hector där lärarens kommentar får en polemisk innebörd
mot Hector som återkommer och försvarar sig (rad 15–17) genom att precisera
vad han sagt tidigare ”i en viss framtid” (rad 15).

I exemplet framgår att elevernas initiativ att använda lärarens kommentar
formas av lärarens tillspetsade kommentar utan att läraren för den skull själv tar
ställning eller uppmanar eleverna att debattera med varandra. Elevernas initiativ
formas tydligt av lärarens kommentar och görs här med tydliga adresseringar till
varandra. Elevernas interaktion kan även ske i mer indirekta former, där de adres-
serar läraren snarare än varandra, men där den sekventiella kontexten ger deras
yttranden funktionen att kommentera varandra på varsin sida om lärarens ytt-
rande.

Exempel 3 är hämtat från diskussionen om New Age. Eleverna i klassen är
orienterade mot vad läraren skriver på vita tavlan men ger svar som utesluter att
de delar samma uppfattning. Lärarens notering på tavlan blir här upptakt till
deras inbördes ifrågasättande. Det aktuella temat gäller vad som räknas till kun-
skap som läraren aktualiserar genom att skriva upp rubriken ”kunskap” på vita
tavlan. I anslutning till Ritas inlägg (rad 07–11) noterar läraren ’fakta’ under
kolumnen ’kunskap’.

Exempel  3: Hur definierar man kunskap då
D06, Sjö, Bodil
01 L: ((skriver ’kunskap’ på tavlan))det finns ett- va betyder det

02    här (1,5) för er så att säga (6,0) nu har ni ju gått så

03    förfärligt länge i skolan snart slutar ni (.) hela tiden har

04    man pratat om att de viktigt att inhämta kunskap

05    (5,0)

06 I: jag (förstår inte riktigt)

07 R: att ta reda på fakta som belyser liksom både det negativa-

08    eller (.)

09 L: m[m

10 R:  [som inte är en objektiv fakta

11     ((L skriver ’fakta’ under ’kunskap’))

12 L: för här kom[mer ju new age med ett nytt begrepp

13 p:            [men hur vet man-

14    (2,0)

15 L: eller nytt synsätt på kunskap

16 A: men man- hur definierar man kunskap då liksom (.) det man har

17    lärt sig i skolan det är ju bara det som är så här (.) eh

18    konkret liksom (.) det som man vet f[inns (.) om man f- om»

19 L:                                     [mm

20 A: »man lär sig mer i skolan (.) jag menar vi ä- jättelite re-

21    religion (.) det sista året

22 L: .hja
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Kunskap är något som flera elever tycker är otydligt i sammanhanget. Ingela
markerar på rad 06 att hon inte tycker att lärarens fråga är helt klar. Efter lära-
rens notering på tavlan ger Annika en kommentar som indirekt strider mot Ri-
tas. Av videon, där man endast ser Ritas reaktion på Annika som sitter snett
framför henne ur kamerabilden, framstår det inte som rimligt att Annika helt
fokuserar Rita utan vänder troligen sig mot läraren som också backar upp henne
med ”mm” (rad 19). Lärarens tavelnotering ”fakta” (rad 11) fungerar som
medierande utlösare5 för den icke-identifierade pojkens (rad 13) och Annikas
(16–18) kommentarer att det kan vara svårt att definiera eller bestämma vad
kunskap är. Ritas svar (rad 07–08, 10) ställs därmed mot de två andra elevernas
svar att man inte kan definiera kunskap på det sätt Rita gjort gällande.

Lärarens yttranden är en resurs som eleverna kan använda på olika sätt för att
kommentera andra elevers föregående inlägg. Mediering genom den tredje par-
ten sker här och i följande avsnitt på elevernas eget initiativ. Exempel 2 i denna
kategori har delvis drag av den föregående kategorin eftersom lärarens tillspets-
ning fungerar som potentiellt ”påskyndande” för andra kritiska röster, inte minst
eftersom frågan är av politiskt kontroversiell karaktär. I det sista exemplet har
lärarens mellanliggande kommentar sekventiell och innehållslig relevans för se-
nare elevers argument; lärarens kommentar ingår i textväven (Linell 2001a, s. 170)
och förändrar den, men utan att eleverna tydligt adresserar varandra som i före-
gående sekvens. Det senare visar att elevernas publika interaktion blir begriplig
mot bakgrund av lärarens funktion som den ena halvan av klassen och där indi-
vider ur elevernas halva agerar med en dubbel orientering, både mot läraren och
mot särskilda individer i elevkollektivet.

Jag har nu beskrivit hur elevernas samspel medieras genom att lärarens kom-
mentarer fungerar som katalysator för deras samspel. Följande avsnitt beskriver
hur eleverna tar initiativ som åstadkommer att deras interaktion blir lärarmedie-
rad, där lärarens yttranden dessutom blir föremål för deras med- eller mothåll.

8.2.2.2  Allianser mellan elever (och läraren) där läraren (delvis)
får funktionen att bli debattdeltagare
När eleverna tar initiativ som åstadkommer ett medierat samspel med andra
elever kan det också göras genom stöd eller opposition mot läraren. Fenomenet
har redan vidrörts i kapitel 6, där relevansen av lärarens tidningsartikel blev
föremål för debatt. Analysen visade att eleverna kan involvera läraren i en dispyt
mellan dem själva (se även exempel i kapitel 7.5.3.1). Under helklassdiskussioner-
na använder sig läraren av kommentarer, där elevernas diskussionsinlägg evalueras
(interaktionsformat 5.7.2.4) och som eleverna kan förhålla sig till på olika sätt.

Erik och David som i denna sekvens försvarar dödsstraffet bildar i exempel 4
en allians mot läraren som tidigare under diskussionen och i följande sekvens
hävdar att omkostnaderna runt dödsstraffet är stora. Sekvensen inleds med att
David påstår att det endast kostar tjugoen cent att avrätta en människa, som



156

motsvaras av elpriset för elektriska stolen; en uppgift som han menar sig funnit
på en websida. David använder uppgiften för att kritisera lärarens uppfattning
att omkostnaderna kring dödstraff är dyra och får stöd för sitt resonemang av
Erik (rad 17).

Exempel 4: Dyrare att hålla dom inne
H3, Berg, Erik
01 D: ja men det är inte [strömmen som var dyr du sa ju att allt»

02 L:                    [ja ((nickar ok till D))

03 L:»runtomkring var [så dyrt

04 L:                 [jo men det ((slår i foten mot en bänk)) det

05    oj-  i i i kostnaden för dödstraff som i US[A då där en»

06 p:                                            [mm

07 L: »person sä- sätts i dödscell och rättegångarna kanske måste

08    tas om då (.) om dom om man har- blir omprövning på- då måste

09    ju dom kostnaderna räknas med och d[å blir de ju mer än»

10 D:  ((till Cecilia))     [(   ) cent (1,0) det»

11 L: »tjugoen cent

12 D: »blir bra

13 L: men ta gärna fram den där sidan det skulle [va (.) kul att»

14 D:                                            [ja men det är

15 L: »se om om de [var så

16 D: »kansk- (   )

17 E:              [men det är ju dyrare att hålla dom inne

18 L: vad sa du [er-

19 E:           [det är ju dyrare att hålla dom inne

20 D: mm det vi snacka om förra gången [vet du vad det var

21 L:                                  [ja det var det vi prata- eh

22 D: nej det var att vahetere det var så djävla dyrt att ha

23    avrättning bara för att ha- att han som var dödsdömd han

24    skulle vahetere överklaga hela tiden

25 E: m[m

26 D:  [så skulle staten få betala hans djävla överklagande

27 C: ( [   ) ((till D))

28 E:   [j[a

29 L:     [om det är i ett land där man har rätt att överklaga i

30    viss[a länder hugger man ju huvet av dom direkt

31 D:     [ja

32 E: £jaha£ (.) ja det är ju det som är [rätt

33 C:                                    [ja-

34 L: då blir det ju [(inte) så dyrt

35 E:                [det är ju så det ska vara (.) vssht ((visar

36    med handen))

37 L: det- det är bättre (.) med det.

38 E: ja

Innan läraren är färdig med sin kommentar (rad 15) invänder Erik att det trots
allt är dyrare med fängelsestraff: ”men det är ju dyrare att hålla dom inne” (rad
17). Eriks yttrande får en stödjande (typ a) funktion gentemot David, eftersom
han vidareutvecklar temat att det finns ekonomiska skäl för dödsstraffet som här
medieras genom hans kommentar på lärarens kommentar. David använder Eriks
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kommentar till läraren, att det är dyrare med fängelsestraff, för att backa upp
Erik som också backat upp hans position (rad 22). När David följer upp med att
påpeka att överklagande blir dyrt för staten (rad 22–24) får han stöd från Erik
som stödjer honom med ett ”mm” (rad 25).

Exemplet visar en situation, där eleverna och läraren resonerar i termer av för
och emot dödsstraff och där läraren är mot. Det visar också att lärarens roll,
delvis men inte helt,6 transformeras till en debattör som får med- eller mothåll av
eleverna. I den klass där läraren undervisar är de allra flesta för dödsstraffet,7

vilket ger en bakgrund till varför interaktionen här utvecklas som två elever mot
en lärare.

Elever kan även stödja läraren mot eller med andra elever. I exempel 5 från
diskussionen om datorisering får läraren rollen som teknikvänlig medan andra
elever istället ser med stark skepsis på den tekniska utvecklingen av robotar som
riskerar att ta över människors arbete. Frida och Sanja agerar som skeptiker och
stödjer varandra i den första delen av sekvensen. När Annika, Ulf och Hector
kommer in i den publika interaktionen skapar de en motsatt form av allians med
läraren och därmed också mot Sanja och Frida vars inlägg blir ifrågasatta.

Exempel 5: Ligga och softa och sova
D04, Skog, Anton
01 F: [jag tror att man blir väldigt lat när man inte- om man-

02    eller när man (sätter in för mycket) för mycket robotar»

03 F: »såh[är (1,0) det kommer inte att bli bra för häl[san

04 S:     [mm

05 L:                                                  [ja men

06    ’lat’ det säger ni (.) ni tror att bara för att man får

07    robotar blir man passiv och lat .hh varf- man ju göra så

08    mycket saker (.) ut och sparka på en boll i: ett [par tre»

09 F:                                                  [men hur»

10 L: »fyra timmar

11 F: »kul är det om sju år då

12 FE:((reaktioner [ flera skratt))

13 H:              [£det blir menings[löst (  ) varje dag£

14 S:                                [(   ) så vad är det för- eller

15    dom säger så här ’ja men vi kan ju- vi slipper ju jobba vi

16    kan ligga och sova och softa dagarna i ända’ men jag menar

17    (1,0) hur kul är det (.) efter en- [ett sommarlov

18 L:                                    [måste man sova för att

19    man har en dator

20 S: men inte sova [men

21 A:               [((hand upp))

22 I: ((skratt))

23 L: ((skratt))

24 S: ja lata s[ig

25 A: ((mot L))[jag tror att man kommer att utveckla mer (.)

26    fritidsaktiviteter om man liksom tar ti[d med saker

27 U:                             ((mot A))  [ja

28    ((mot L)) ja
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29 A: så varför skulle det bli syssel-[

30 H:   [((hand upp))

31 f: (  )

32 A: (syssellöshet  )

33    (1,5)

34 L: ni ser int- ni ser ofta hinderna men inte möjligheterna (.)

35    just det du tog upp (.) hector. ((H tar ned handen och ser på

36    L under följande yttrande))

37 H: ja men de- man kan ju se positiva grejer (.) förra gången (.)

38    eh vi slapp göra nånting (.) det var ju typ industriella

39    revolutionen då gjorde de ju grejer (åt oss) då blev det ju

40    jättemycket jobb (.) det kanske bli jättemycket jobb nu också

41    (1,5)

42 H: som till exempel [maskiner

43 L:                  [ja

44    ja

Elevteamens möten sker i en indirekt form genom att de som är positiva och går
på lärarens linje är orienterade mot läraren med blicken, utom när Ulf stödjer
Annika på rad 27 innan han ger sitt stöd med blicken mot läraren. De robot-
vänliga har ändå en mycket tydlig ifrågasättande funktion gentemot kritikerna,
eftersom de stödjer läraren som ju kritiserar den föregående alliansen med Frida
och Sanja (rad 01–20).8 Annikas inlägg om fritidsaktiviteter anknyter till lära-
rens bild med bollspelandet (rad 08, 10) som ett tänkt exempel på att man inte
passiviseras av datorer som Frida och Sanja påstår.. Hennes uppföljning medieras
därigenom av lärarens kommentar på Fridas inlägg (rad 05–08, 10) och får också
en instämmande funktion gentemot lärarens vidhållande mot Sanja (rad 18–19)
att man inte behöver sova för att ha en dator.. Hector introducerar ett nytt tema
om arbetstillfällen (rad 37–40) som befäster lärarens, Ulfs och Annikas positiva
hållning till utvecklingen av robotar.

När det i läroplaner skrivs att olika uppfattningar ska mötas i skolan (kapitel
2) behöver man alltså förstå hur elevernas möte formas genom lärarens ageran-
de. Studier av elevernas samspel synliggör samtidigt att läraren inte är skolan
personifierad utan att undervisningen konstrueras genom en komplex gruppin-
teraktion som här blir synlig i elevernas publika samspel (Evaldsson et al.  2001;
kapitel 3.5.4). Båda ovanstående exemplen, där läraren agerar som en fostrande
part (se den summariska innehållsanalysen; kapitel 5.6), visar hur läraren blir
involverad som debattör i den meningen att hans fostrande initiativ stöds eller
ifrågasätts av elever som i sin tur stödjer (typ b) eller ifrågasätter (typ a) varandra
i en medierad och icke orkestrerad form.

I den publika interaktionen om kontroversiella frågor är det svårt att visa hur
läraren överför värderingar till eleverna.9 Ovanstående exempel, tillsammans med
flera exempel från kapitel 5–7, belyser att  skolan är en institution som skapas
genom mänskliga samhandlingar; den är inte ett reifierat ”ting” invävt i sam-
hällsstrukturen. Bilden av en ideologireproducerande skola där eleverna anting-
en övertar eller gör motstånd mot Skolans (i form av lärarens) värderingar (Bern-
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stein 1990; Durkheim 1922/1956; Love 1999; se kapitel 3.5) framstår som för-
enklad i ljuset av att elevernas initiativ också formar vad och hur saker sägs i
politiskt moraliska frågor. Det vore förvånande om allt läraren hävdade om po-
litiskt moraliska frågor endast passivt accepterades av eleverna i klassen. Tvärt-
om är det i sekvenser, där läraren försöker driva en linje i diskussionen som
förhandlingar och meningskiljaktligheter mellan läraren och eleverna, framstår
som allra tydligast. Jag återkommer till denna aspekt i följande kapitel (9.2).

8.2.3  Elevmöten när läraren dominerar den publika interaktionen
Elevers interaktion sker också i situationer där lärare-klass/lärare-elevformatet
dominerar interaktionen. Ett sådant deltagarformat utesluter i princip en
elaborerad interaktion mellan eleverna. Sådana elevinitierade sekvenser har ändå
en publik funktion genom sin anknytning till lärarens interaktion med klassen.
Även om elevernas yttranden inte är elaborerade behöver de inte betraktas som
mindre väsentliga än när elev-elevformatet dominerar interaktionen. De kan vara
de enda tillfällen där elever möts under diskussionen och berör samma typ av
frågor och teman som i mer utvecklade sekvenser. Sådana sekvenser är dessutom
mycket vanliga i materialet; därför finns också skäl att undersöka hur de ser ut
och vilka funktioner de har. Jag börjar med situationer där läraren interagerar
med klassen och övergår sedan till situationer där läraren interagerar med ett par
eller en grupp i klassen.

8.2.3.1 När lärarens frågor till klassen utlöser flera direkta –
och relaterade – svar
När läraren vänder sig till klassen med en fråga eller en kommentar svarar ofta
flera elever utan att ha fått ordet av läraren. Elevernas svar blir därigenom rela-
terade till varandra genom sin gemensamma orientering mot läraren (se kapitel-
inledning). Jag visar här två exempel. Ett där eleverna svarar med två olika kom-
mentarer och ett där eleverna svarar i kör, mer eller mindre samtidigt.

För att lärarens initiativ ska fungera i skolklassen behöver eleverna samarbeta
sinsemellan. Samarbetet inbegriper två centrala aspekter: dels behöver eleverna
samarbeta med läraren; dels behöver eleverna också samarbeta med varandra
för att konstruera dyaden läraren-klass (se kapitel 6). Nödvändigheten av det
kollektiva elevsamarbetet kan illustreras genom ett exempel där alla elever inte
samarbetar med lärarens initiativ. I exempel 6 frågar läraren eleverna, efter ett
anförande (rad 01–05), vad som utgör det värsta hotet från u-länderna. Efter det
andra försöket, där läraren påstår att elever i klassen verkar uppleva ett hot (rad
09–10), säger Hector direkt att situationen inte skulle vara något hot. Innan
läraren givit ett eget förslag på hot svarar Sanja att det sammanhänger med räds-
lan för hämnd.



160

Exempel 6: Inget hot
D01, Skog, Anton
01 L: (…) ett rikt och utvecklat uland skulle bli en väldigt bra

02    partner för oss att byta grejer med (.) så att egentligen om

03    man rent rent ekonomiskt [så vore det väldigt bra att»

04 S:          ((till Kevork)) [men vad tjänar vi på att (    )

05 L: »uländerna utvecklades och blev en bra marknad (1,5) men (.)

06    då kommer hotet och- va tycker ni är det värsta hotet från

07    uländerna.

08    (1,0)

09 L: för det finns ju där i alla fall (.) det har märkts här (.)

10    vad är värsta hotet

11 H: >�det är inget hot�< ((tuggar på sin tröjärm; ganska slutna

12    ögon))

13 L: att (.) [dom ska slå ut våra industrier

14 S:         [dom vill hämnas ((bakåt))

Hectors och Sanjas olika reaktioner på lärarens fråga (rad 11 respektive 14)
positionerar dem mot varandra både i hur de uppfattar problemet och genom
hur de ställer sig till lärarens initiativ. Det börjar med att Hector gör en snabb
och tyst men avvisande tolkning av vad lärarens faktakonstruerade fråga förut-
sätter: ”det är inget hot” (rad 11). När Sanja efter Hectors kommentar tillägger
”dom vill hämnas” (rad 14) samarbetar hon med läraren samtidigt som hon
negligerar innebörden i Hectors kommentar; när Sanja samarbetar med läraren
bestrider hon indirekt vad Hector säger. Hectors och Sanjas interaktion på rad
11–14 visar att ”klassen” eller ”eleverna” inte består av en homogen massa (se
kapitel 6.3) och delar utgångspunkten för vad läraren säger om u- och i-länder-
nas relation. Sekvensen illustrerar att vad som går under beteckningen ”kollek-
tiv” alltid konstrueras genom (mikro)politiska (Shotter 1993) handlingar.

Elever kan också svara på läraren i kör, där de simultant instämmer och stöd-
jer varandra. En vanlig form av kör är gemensamma skratt, vilket framgår av
följande exempel. Irma som tillhör skeptikerna i diskussionen om datorer menar
att robotar riskerar att ta över människors uppgifter. Hon exemplifierar sin skep-
sis med hushållssysslor, där hennes yttrande blir upptakt för lärarens skämt om
att hon är kvinna. Flera elever reagerar kollektivt på lärarens skämt genom skratt
som också bidrar till att värdera Irmas föregående inlägg. Referensen till Irmas
yttrande framgår av att läraren i föregående tur adresserat Irma som individ med
”du” (rad 15).
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Exempel 7: Hotad livsroll
D04, Skog, Anton
01 L: [ja ja en i taget irma

02 I: vad ska vi- va ska vi människor göra då rå (.)

03 S: j[a

04 I:  [dom gör ju allt vårat jobb (.) dom (.) diskar dom dukar av

05    dom

06 U: ja-

07 Å: [ja

08 U: [det är ju bra

09 f: (  [    )

10 I:    [åker ut med maten

11 U: slipper du göra nånting

12 B: £softa lite£

13 FP: ( [   )

14 Å:    [£bara ligga där inne och sova bara£ ((lutar sig bakåt))

15 L: £irma som kvinna känner du din livsroll [hotad£

16 I:                                         [£neej men [(  )

17 FE:                                                   [((skratt;

18    pojkarna hörs mest och alla pojkar från de föregående

19    turerna syns skratta))

20 L: aä ja tar tillbaks de där

Irmas svar som sägs med leende röst överlappas av flera skratt (rad 16–17). När
man inkluderar det föregående meningsutbytet (rad 04–14) framgår att de poj-
kar som ironiserat över Irmas inlägg använder sig av lärarens skämt för att för-
stärka och bekräfta sin allians för en positiv hållning till robotar. Genom pojkar-
nas skratt som också får en retsam funktion skapas ett gemensamt ”vi”
(Adelswärd & Öberg 1994).

Även om samtalsutdragen inte beskriver elaborerad argumentation framgår
hur teman i en omdebatterad fråga blir föremål för tolkningar och hur elever
förhåller sig till varandra. Efter dessa exempel, där läraren vänder sig till hela
klassen, ger jag i nästa avsnitt exempel på elevinteraktion där läraren vänder sig
till en grupp eller ett par i klassen.

8.2.3.2  Den lilla gruppens/parets gemensamma svar under redovisningar
I redovisningssekvenser som ju är tydligt lärar-elevorienterade (se kapitel 6) är
den etablerade kommunikationsformen lärare-smågrupp/par. Även om lärar-
elevinteraktionen dominerar kan man urskilja mönster i elevernas interaktion.
Eleverna strävar efter samstämmighet inom gruppen/paret vilket skiljer sig från
när elever kommenterar svaren från en annan grupp eller par.

Under  redovisningar behandlas lärarens fråga så, att eleverna försöker nå och
dessutom uppnår, konsensus i den fråga som tidigare ställts. En fråga som poten-
tiellt kunde skapat debatt och kontrovers tolkas och behandlas nu som en upp-
gift eller ett problem som ska lösas. När eleverna besvarar lärarens fråga under
redovisningar presenterar den som redovisar ett för gruppen/paret gemensamt
svar (se analysen av 5.7.1.2). I exempel 8 har läraren ställt en förberedande fråga
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huruvida det finns några skäl för att tro på en högre makt som Håkan och Inez
visar att de har ett gemensamt svar på.

Exempel 8: Vi tänkte lite annorlunda
D10a, Sjö, Carl
01 L: eller vad är det som utgör bevis (1,0) eller grund för en tro

02    (0,7) vad säger du håkan var har ni eh- hur har ni diskuterat

03    (5,0) ((Håkan vänder sig mot Inez bredvid))

04 L: har ni haft [några funderingar

05 I:             [(   fast) vi tänkte lite annorlunda vi (.)

06    tänkte väl att eh det spelar egentligen inte så stor roll

07    ifall gud finns eller inte (…)

Håkans och Inez gemensamma hållning, som här också fungerar som ett stöd
(typ b; 8.1), framgår genom att Håkan vänder sig mot Inez och låter henne för
deras och därmed också hans talan (rad 03), samt av Inez uppföljande hänvis-
ning till ”vi” (rad 05). Relationen mellan Håkan och Inez konstruerar en form av
diskussion som kännetecknas av problemlösning (inklusiv konvergent; se Burbules
kapitel 3) där det potentiellt kunde ha blivit debatt (kritisk konvergent) mellan
eleverna. Eftersom eleverna använder fri placering är det så att säga möjligt att
lika väljer lika (kapitel 5.1). Det är ändå värt att notera att frågor som så ofta ger
upphov till konflikter och debatt alltid redovisas i form av ett gemensamt svar i
sådana situationer.10

Under redovisningar förekommer istället ifrågasättanden från deltagare i an-
dra grupper eller par. När läraren interagerar med den som redovisar kan andra
elever (kortfattat) kommentera de pågåendes redovisning. I ett exempel som tidi-
gare analyserats i kapitel 6.1 ger Ylva, med bifall från Bea i hennes grupp, en
skrattig kommentar till den redovisande gruppens inlägg då läraren avbryter grup-
pen för att kommentera redovisningen. Ylva och Bea demonstrerar för de andra
i klassen att pojkarnas inlägg om skatter värderas negativt (rad 11–12).

Exempel 9: Staten ska inte ta allt
D07, Sjö, Carl
01 Å: vi har sagt att ((S drar stol på golv)) (  ) man ska sänka-

02    eller man ska ta bort (.) arvskatten

03    (2,0)

04 R: vilk[en
05 Å:     [och (.) (dela) arvet själv (.) >[staten ska inte få

06    komma in och ta allt<

07 B: ((viskar till Ä))                    [ �arvskatten�

08 Å: och e::öh vad >var det andra< (.) [(

09 K:                                   [(

10 L:                                   [men om vi stannar vi det

11 Y: ja:: ((skrattar engagerat))

12 B: he [he

13 L:    [så sa ju du anders en sak att de där är ju en ideologisk

14    (.) fråga

15 A: ja men ja har ingen uppfattning (…)
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Både Ylva och Bea använder lärarens inledande kommentar ”om vi stannar vid
det” (rad 10) för att visa att pojkarnas gemensamma värdering av arvsskatten, så
att säga, inte bör passera obemärkt. Deras skratt transformerar innebörden i
lärarens direktiv; när läraren uppmanar Åke att stanna använder Ylva och Bea
(rad 11 respektive 12) uppmaningen till att värdera och kommentera vad pojk-
gruppen ditintills sagt om skattesänkningar. Beas korta skratt visar att hon allie-
rar sig med Ylva i sin grupp mot pojkgruppen. Båda flickorna använder lärarens
kommentar på rad 10 som katalysator för att kommentera pojkgruppens resul-
tat. Redovisningar är situationer där lärar-elevformatet dominerar men som elever
också kan använda för att kommentera varandra och de teman som tas upp.
Sammanfattningsvis: Inom gruppen/paret visar eleverna stöd (typ a; 8.1) medan
ifrågasättanden (typ b; 8.1) ges av elever utanför gruppen/paret.

Den interaktion som har exemplifierats här kan framstå som fragmentarisk
eller oordnad, inte minst i jämförelse med hur vissa kursplaner eller filosofer som
Bridges beskriver diskussioner. Att interaktionen inte kännetecknas av elabore-
rad argumentation betyder dock inte att den ska betraktas som perifer eller
oväsentlig. I de sekvenser som analyserats aktualiserar eleverna vilka de är, un-
derstryker olika perspektiv, allierar sig med varandra och så vidare. Även detta
har betydelse för elevernas erfarenheter av att ta del av en offentlig debatt genom
diskuterande aktiviteter, trots att styrdokumenten syftar på planerade former av
elevmöten. Tidigare forskning om institutionell interaktion, där man betonat
särskiljande formella drag, klassrum inberäknade (t.ex. Anward 1997;  Drew &
Heritage 1992, s. 25; Linell 1990, s. 20; se kapitel 3.3.1), i jämförelse med kom-
munikation som är icke-institutionell, bör inte vara den enda utgångspunkten
när man studerar interaktionen i klassrummet. En annan typ av elevinteraktion
som inte sanktionerats av läraren är det samspel som delvis sker vid sidan om,
eller parallellt med, den publika interaktionen.

8.2.4 Inofficiell elevinteraktion i anslutning till lärarens pågående tal
Klassrummet är en plats där ett stort antal människor deltar och där interaktion
ofta utvecklas parallellt. Jag ska här ge exempel på interaktion som ännu tydli-
gare än i det förra avsnittet sker på gränsen mellan det publika och det inoffi-
ciella deltagandet. Eleverna kan använda sitt icke-publika samspel som resurs
för sitt publika deltagande, något som förutsätter en viss grad av gemensam ti-
ming. Fenomenet att interaktion i en grupp knoppas av i flera parallella inte-
raktioner kallas inom samtalsforskning för  schisming (Egbert 1997; se kapitel
3.5.4). I följande exempel sitter tre flickor långt fram i klasrummet och talar med
varandra samtidigt som de också lyssnar på läraren när hon introducerar en
etisk fråga om transplantation av grisorgan på människor. Efter ett inledande
och stödjande samarbete i bänkgruppen, mellan Ulla och Gunilla, formulerar
Gunilla ett ställningstagande för de andra i klassen med stöd av Ulla.11
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Exempel 10: Om det fungerar
D11, Berg, Doris
01 FE: ((surr [ ))

02 L:         [var det nån utav er som såg på tv förra veckan när

03    man kom in på det här med att man ska- försöka göra med-

04    transplantera med (.) gr[isorgan

05 G:              ((till L)) [griso- >näe jag har läst det i

06    tidningen<

07 U: ((till BK)) >det läste jag.<

08 L: -på människor  [där man ska börja försöka (.) och använda»

09 G:    ((till BK)) [tycker jag var bra            ((till BK))»

10 L: »[det i större skala (.) det här är ju också en sån där»

11 G: »[om människan är med på det så (   )

12 L: »fråg[a- så att man kan fortsätta (   )

13 U:      [(ja fungerar det så    )

14 G: ja men om det FUNGERAR ja (.) ((vänder sig mot L)) om det

15    fungerar och människan är med på det >tycker ja man kan göra

16    det hh<

17 L: om de-

18 U: om det fungerar så är det väl helt okej

19 L:  mm�

Först etablerar Gunilla och Ulla att de känner till nyheten men via tidningen och
inte från TV som läraren aktualiserar (rad 05–07). Gunilla vänder sig till läraren
(rad 05–06) medan Ulla vänder sig till de andra bänkkamraterna genom att
snabbt inflika ”>det läste jag.<” (rad 07). När läraren fortsätter att berätta om
nyhetshändelsen (rad 08) initierar Gunilla simultant en konversation med sina
bänkkamrater genom att säga ”tycker jag var bra” (rad 09). Hon säger sig alltså
vara positiv till transplantationer under förutsättning att människan själv är med
på det. Gunilla får, parallellt under lärarens publika tal, stöd av Ulla och som
hon på rad 14–15 använder som resurs när hon vänder sig till läraren och använ-
der samma ord ”fungerar” som Ulla gjort på rad 13 för att skapa ett samstäm-
mig kommentar till läraren (”format tying”; Goodwin 1990). Genom att först
underordna sig den publika interaktionen (Egbert 1997, s. 44) kan de infoga
delar av sin subordnade kommunikation i den publika och där använda den som
resurs. Argumentationen visar prov på både (kvinnlig!) simultan kapacitet och
timing.

Exemplet åskådliggör att en analytisk uppdelning mellan officiellt och inoffi-
ciellt tal, som forskare tenderat göra (t.ex. Granström & Einarsson 1995)  inte är
helt självklar. Tvärtom balanserar eleverna i exemplet mellan båda nivåerna och
använder sig av sitt simultana, inofficiella, deltagande som resurs för att pröva
och presentera en hållning i den publika interaktionen; att de är positiva till
transplantationer från grisar till människor.
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8.3 Publik interaktion där läraren inte är direkt involverad
I det sista huvudavsnittet analyseras situationer där eleverna själva är de huvud-
sakliga aktörerna utan lärarens direkta medverkan. Även om läraren ofta har
funktionen att fördela ordet mellan eleverna så är det i dessa fall eleverna som
utvecklar argumentationen. Samtidigt kan läraren vara närvarande i elevernas
interaktion på andra sätt. Den första aspekten innefattar lärarens potentiella
deltagande som aktualiserats tidigare i kapitlet; när läraren lyssnar och överhör
elevernas pågående meningsutbyte finns (den potentiella) möjligheten att ”bryta
in” med olika typer av kommentarer eller frågor.

Hur omfattande sekvenser där läraren inte är direkt involverad, blir beror
både av lärarens initiativ att ta ordet och föra in kommentarer till elevernas
meningsutbyte, och av huruvida eleverna orienterar sig mot lärarens initiativ,
och släpper in läraren i den publika interaktionen. Argumentationssekvenser,
där läraren inte är direkt involverad, är alltså en form av deltagande som ytterst
bygger på ett samspel mellan läraren och eleverna och upprätthålls i den pågåen-
de sociala interaktionen. Lärarens indirekta närvaro beror också på i vilken ut-
sträckning eleverna orienterar sig efter lärarens introduktion av olika teman före
och under diskussionen. Det senare kan ibland vara svårt att avgöra, eftersom
flera frågeställningar redan kan antas vara bekanta för de flesta deltagarna (se
kapitel 5.4). Elevernas publika interaktion, där läraren inte är direkt involverad,
synliggör samtidigt andra typer av diskussion än i de föregående kapitelavsnit-
ten, där det asymmetriska lärar-elevformatet formar samspelet mellan eleverna
på olika sätt.

8.3.1 Elevers debatter
I klassrummets elevdebatter förhåller sig eleverna mycket ofta till en omdiskute-
rad fråga  genom att positionera sig i olika läger (Garpelin et al. 1995). Vad jag
kommer att belysa i det här avsnittet är diskussionssekvenser som är kritiskt
konvergenta med Burbules (1993) terminologi och hur dessa används för att
belysa de frågor som aktualiseras. Jag har valt exempel som belyser lärarens
betydelse/icke betydelse för debattens utveckling. De två första exemplen illus-
trerar lärarens indirekta närvaro, först genom turtagningsstrukturen, där läraren
som samtalsledare avslutar elevernas argumentationskedja, efter några miss-
lyckade försök att komma in (14); i det andra framgår tydligt hur lärarens fråga
påverkar eleverna förhållningssätt till varandra (15). Det sista längre utdraget
(16), där eleverna debatterar ett ämne som de troligtvis är bekanta med sedan
tidigare, karakteriseras av att läraren och lärarens tolkning av temat inte är sär-
skilt framträdande. De tre exemplen är också hämtade från diskussioner där
eleverna talar mer än läraren (D01; D07; D12; se kapitel 5.4) och ger en kvalita-
tiv fördjupning av hur dessa beskrevs i översiktsanalysen (kapitel 5.4).
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I exempel 11 diskuteras om sänkt skatt på arbetskraft kan leda till att vissa sam-
hällsgrupper kan utnyttja andra. Rigmor har under inledningen av diskussionen
(se exempel 16 i avsnitt 5.7.3.2) formulerat sig kritiskt till sänkt skatt på arbete
eftersom det skulle kunna stärka klassklyftorna. Läraren aktualiserar Rigmors
hållning i ett senare skede av diskussionen (rad 01–03). Rigmor faller läraren i
talet med att genom överlappning upprepa sin tidigare attityd i frågan. Rigmors
två tidigare meningsmotståndare reagerar direkt utan att begära ordet; Per (se
samma refererade exempel i kapitel 5.7.3.2) gör först en icke verbal gest mot
henne. Rigmor får sedan en direkt invändning av sin föregående motståndare
Ylva som försvarar idén om sänkt jobb på arbete. Ylva och Per får ytterligare
stöd från Åke och en (icke identifierad) pojke.

Exempel 11: Inget problem med städjobb
D07, Sjö, Carl
01 L: dom har det .hh men jag tänkte ju på (.) det här med att

02    underlätta (.) för folk att ta städjobb (1,0) och du s- du

03    tala [då om vad det har för sorts-

04 R:      [då är de ju oftast en massa invandrare som får

05    dom städ[jobben

06 L:      [ja (.)

07    ((Per gör grimas mot Rigmor))

08 B: [mm
09 L: [men [om man ser politiskt-

10 R:      [de där är ju ett väldigt- det är ju majoritet

11 L: ja [men i prakti-

12 Y:    [men dom tycker ju- dom tycker ju oftast att det är [okej

13 Å:                                                        [och

14      om [man (    [  ) städjobb

15 p:      [ja precis

16 Y:                [dom har inga problem med att ta ett städjobb

17      (0,7)

18 Y: för att dom tycker inte att det är så hårt arbete liksom

19 L: beatrice finns det nån skillnad mellan politiska partier för

20    hur man ser på det här att man ska subventionera

Dispyten eller debattmönstret utvecklas genom att Rigmor tydligt positionerar
sig i frågan och dessutom avbryter läraren (rad 03–04). Hennes yttrande på rad
04–05 fungerar som utlösare för fyra motståndare som inte heller begär ordet.
Per, Ylva, Åke och ”p” stödjer varandra och ifrågasätter Rigmor i en typisk
höger/vänster fråga. De direkta inläggen är så effektfulla att läraren tillfälligt
marginaliseras och eleverna övertar talutrymmet. Sekvensen avslutas med att lä-
raren introducerar en I-R-E-fråga med ett nytt tema till Beatrice. Som Maynard
(1986, s. 281) hävdar, består flerpartsdispyter inte på ett enkelt sätt av två sidor,
även om två parter initierar dispyten: här Per genom sin grimas. De parter som
stödjer Per positionerar sig inte endast mot Rigmor utan allierar sig samtidigt
med varandra (typ a; 5.1).
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I klassrummet är det vanligt att polarisering tar form genom hur vissa yttran-
den befästs och utvecklas via en tredje eller fjärde (o.s.v.) part. Sådana drag är
inte mekaniska upprepningar av de inledande två parternas yttranden, vilka som
regel inleder dispyten. För och emot förkroppsligas i olika deltagarallianser, där
en eller fler allierade parter både kan stödja och utveckla betydelsen av en posi-
tion (se nedanstående exempel från pornografidebatten; D12). Exemplet åskåd-
liggör också att deltagarstrukturen är beroende av deltagarnas gemensamma ar-
bete, eftersom elev-elevformatet åstadkoms genom elevernas förhandling om tal-
utrymmet med läraren som först inte lyckas komma in.

Nästa debattexempel inleds i anslutning till en redovisning, där eleverna fått i
uppgift att resonera om det spelar roll huruvida man kallar u-länder för utveck-
lings- respektive underutvecklade länder. Eleverna debatterar här frågan utifrån
de alternativ som läraren ställt upp. Beata säger att hennes grupp föredrar att
tala om utvecklingsländer istället för underutvecklade länder. Josefin opponerar
sig mot Beata och hennes grupp och adresserar dessutom Sanja blicken (rad 09)
som tidigare redovisat samma hållning (se kapitel 6.1.2). Sekvensen avslutas med
ett meningsutbyte mellan Ulf och Sanja.

Exempel 12: På väg att utvecklas
D01, Skog, Anton
01 B: jamen (.) [annars s- tycker väl dom att vi trycker ner dom»

02 f:           [(va (   ) ja: ((parallellt yttrande))

03 B: »och det har vi redan gjort så mycket

04 J: ja men de- kolla här då (.) om dom- ((mot Beata när J kommer

05    i kameran))

06 p: ja

07 J: vaddå låter positivare att dom är (.) är öh

08  [utvecklingsländer

09  [((mot Sanja sedan mot Beata))

10    men asså tänk om dom är jättefattiga och (.) asså skuld- asså

11    sånt där (.) då kan man ju inte kalla dom att dom är

12    utvecklingsländer om det låter positivare för om dom har så

13    himla dåligt

14 S: men dom är på väg att utvecklas eller h[ur

15 J:                                        [men om dom är

16    jättefattiga då

17 U: ja men dom [är ju (    )

18 S:            [men alla länder är ju på väg och- uländerna är ju

19    på väg att utvecklas

20 J: £är det verkligen såh ( [  )£

21 S:                         [dom är inte (.) på väg neråt utan

22    det är ju oftast uppåt även om det går väldigt sakt[a

23 U:               [men vissa

24    länder vill ju inte bli u- utv- vill ju inte utvecklas heller

25 S: frågan är vem som inte vill (.) att dom ska utvecklas (.) vi

26    eller dom
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Dispyten mellan Josefin och Sanja inleds med att Josefin invänder mot Beatrice
(rad 04) som tidigare instämt med Sanja att utvecklingsländer är ett bättre alter-
nativ än underutvecklade länder. Sanjas val uppmärksammas av Josefin som
adresserar henne med blicken (rad 09). Något som visar hur polariseringen görs
med lärarens frågeuppgift som resurs är Sanjas generalisering som sker efter att
Josefin ifrågasatt hur Sanja vet att alla u-länder utvecklas ”dom är inte (.) på väg
neråt utan det är ju oftast uppåt även om de går väldigt sakta”(rad 21–22).
Markören ”ju” fungerar här som fakticitetsmarkör (Nylund 2000; Svensson
2001), där hon förutsätter att det faktiskt sker en utveckling hos u-länderna och
därmed tillbakavisar Josefins fråga. Polariseringen i debatten sker med hjälp av
tidigare händelser i diskussionen och lektionen där Sanja vidhåller det alternativ
som hon tidigare redovisat för sin grupp.

I dispyten om vilket av alternativen som är mest lämpligt rekontextualiseras
också en diskussion utanför klassrummet om vad som är det adekvata språkbru-
ket för att definiera begreppet u-länder; det sammanhänger med att läraren in-
troducerat ett tema från en offentlig debatt om samma språkbruk. Sekvensen
avslutas med att de två sista turerna stegvis knoppas av från ämnet (Atkinson &
Heritage 1984, s. 165).

Det komplexa samspel som äger rum när flera elever konstruerar allianser
utifrån två positioner kan belysas genom det interaktionella användandet av pro-
nomenet ”vi”. Diskussionen, där debattsekvensen är hämtad, handlar om por-
nografins utbredning i kabel TV och dess tänkbara effekter för åskådarna. Före
diskussionen har eleverna sett en kritisk dokumentärfilm med inslag från en au-
tentisk porrfilm. Kerstin som först får ordet av läraren fokuserar på en scen i
filmen, där flera män utövar sex med en ensam kvinna. Hon använder scenen
med många män för att understryka att även andra människor kan vara intresse-
rade av att titta på hårdporr. Kerstin får först stöd genom korta enstaviga upp-
backningar från Birgitta, Gunilla, Irma med flera. När Emil kommer in med ett
motinlägg, att det i första hand är sjuka som tänder på sådana filmer, åstadkom-
mer Hilda, Irma och Kerstin en allians som kulminerar i Kerstins sammanfatt-
ning ”det är just därför vi vill förbjuda det” (rad 40).
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Exempel 13: Vi vill förbjuda det
D12, Berg, Doris
01 L:  .hh ja (.) kerstin var det sen och sen är det emil

02 K:  jag menar finns det människ[or- alltså om vi nu (.) tar»

03 L:                             [äl:12

04 K: »den film som vi såg (.) finns det män eller liksom karlar

05    som kan göra det mot öh eh mot en kvinna [så finns det nog»

06 G:                                          [((Ger ohörbar

07    kommentar mot Birgitta här))

08 K: »människor som vill se det [också

09 B:                            [ �mm� ((till Gunilla/”upptagen”

10     entonig röst med blicken mot Kerstin som talar))

11 I:  mm

12 G:  j[a

13 B:   [mm [precis

14 L:       [mm

15 K: för där är [det liksom åtta hur många dom nu var (.) som»

16 f:            [mm

17 K: »liksom sätter på en sån: (.) neddrogad människa så finns det

18    nog e- bra många fler som vill se[den

19                                     [((S hand upp))

20 I: [ja: [ �precis�

21 p:                               [mm

22 f: om man hittar [(    )

23 FE:       [(   )

24 L:       [emil och så är det samuel

25    ((S hand ned))

26 p: ((harklar sig)) H[H

27 E:                  [alltså det är såhär våldsporr det är ju

28    bara sjuka människor som (.) liksom tänder på sånt-

29 B: j[a: ((tendens till invändningston))

30 G:  [j[a: ((tendens till invändningston))

31 E:    [d[et är liksom- det är ju (.)

32 H:      [därför är det ju farligt

33 M: det är ju därför det är farligt det är [inte farligt om du»

34 E:                                        [ja men va- varför ska

35 M: »sitter och kollar på det

36 E: »man då visa det det är ju bara sjuka människor som

37    likso[m (.) gillar det

38 M:      [ja men det har-

39 B: mm

40 K: det är just därf[ör vi vill förbjuda det

41 M:                 [ja

Gunilla och Birgitta backar upp Kerstin med ”ja” (rad 12) och ”mm precis” (rad
13). Efter Emils kommentar som fungerar som indirekt invändning, att det inte
är vilka som helst som skulle se en sådan film, använder de samma ord men med
annan intonation som låter tvekande på bandet och indikerar att de också nu
stödjer Kerstin (rad 29–30). När Hilda direkt kommer in och stödjer Kerstin
med formuleringen ”därför är det är ju farligt” (rad 32) får Kerstin ett argumen-
terande stöd för att pornografi inte ska visas i TV. Också Mimmi ansluter till
Hilda genom att använda delvis samma formulering (rad 33). Argumentationen
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utvecklas eller distribueras ut via två allierade parter på Kerstins sida. Emil beto-
nar istället att filmerna inte har med vanliga människor att göra. Genom att
inleda med ”ja men” (rad 34) under Mimmis föregående invändning, vidhåller
han att våldsporr inte är farligt för vanliga människor eftersom de ändå inte
tänder på sådana filmer.

Kerstins motkommentar på rad 40, som ger sekvensen ett klimax, använder,
liksom Hilda och Mimmi, den sammanfogande markören ”därför”. Hon använ-
der ”därför” tillsammans med pronomenet ”vi”: ”det är just därför vi vill för-
bjuda det”. ”Därför” fungerar här som en diskursmarkör som ramar in föregå-
ende tal genom att sammanfatta det (Shiffrin 1987, s. 31; 49–50).  Kerstin pre-
senterar därmed sig själv som del av en allians (”vi”), samtidigt som hon knyter
tillbaka till sitt eget föregående inlägg i inledningen av sekvensen, där hon pekat
på riskerna med hårdporr.

Exemplet visar hur konstruktionen av olika deltagaridentiteter sker genom att
eleverna använder sig av både ett formellt sanktionerat och ett direkt (”self selec-
ted”) turtagande. Man kan notera att direkta inlägg, som förutom av Emil görs
av både Hilda, Mimmi och Kerstin, är en effektiv resurs för att forma allianser;
ju mindre formaliserad turtagningen blir desto lättare blir det för flera att in-
stämma och stödja varandra kollektivt för olika positioner i debatten.

Innan jag sammanfattar avsnittet ska jag ge en kommentar som gäller hur
elevernas deltagande formas av turtagandet, eftersom flera exempel i kapitlet
synliggör komplexa mönster för hur det organiseras. Även om diskussionerna är
lärarledda förekommer både en formell, begärd och en direkt, självutsedd tur-
tagning. Direkt och formaliserad turtagning flätas ofta, som i ovanstående exem-
pel, in i varandra. Många direkta, ofta allierande, inlägg kan dra nytta av och
”parasitera” på den formella turordningen, som bidrar till att allianser skapas
och mening utvecklas på andra sätt än om eleverna inväntat sin tur från läraren.

Betydelsen av att uppmärksamma direkta inlägg har jag redan berört i det
avsnitt som beskrev elevers samspel när lärar-elevinteraktion dominerar det pu-
blika talutrymmet. Turtagningen följer generellt inte ett rätlinjigt mönster under
helklassdiskussionerna. Redan i flera av exemplen från kapitel 5 framgår att det
inte finns endast en form för hur eleverna får ordet. I vissa situationer är infor-
mell turtagning också sanktionerad av läraren (till exempel i delar av D01 och
D07). I ännu fler fall underlåter läraren att kommentera dem som tar ordet spon-
tant och då långtifrån endast när elever replikerar kritik från andra elever. Man
måste alltså räkna med att interaktion i klassrum är sammansatt och inte följer
ett generellt ”turtagningssystem” (t.ex. Drew & Heritage 1992; McHoul 1978),
dock med ett undantag; den som äger den outtalade rätten att tala utan att begä-
ra ordet och dessutom distribuera det är läraren. Som framgått i ovanstående
analyser är det dock inte alltid som läraren och eleverna gör bruk av och oriente-
rar sig mot denna rätt; den inrymmer i deltagarnas praxis både flexibilitet och
möjligheter till förhandlingar.
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För att då slutligen sammanfatta avsnittet: I publika elev-elevdebatter kon-
strueras oftast dipolära positioner mellan minst två elever. Även om vi tenderar
att betrakta polarisering begreppsligt, som A i motsats till B, är polarisering i
grupp en mer komplex företeelse som sprids ut och distribueras genom att delta-
gare stödjer varandra för olika positioner och också kan utvidga innebörder av
föregående individers yttranden. Man kan för övrigt notera att skillnaden mellan
hur eleverna presenterar sina överenskomna svar under redovisningar (kapitel
5.7.1.2; 8.2.3.2) är påtaglig. Så också i jämförelse med problemlösande interak-
tion.

8.3.2 Problemlösande interaktion
En betydligt mindre vanlig form av elevinteraktion kan karakteriseras som
problemlösande.13 Sådan diskussion används i första hand inte till att framhäva
var eleverna står, utan karakteriseras av att vara sakinriktad med få referenser
till deltagarna själva; det senare som enligt Bakhtin (1981, s. 353) utmärker reto-
riska genrer. Som redan har påpekats kan redovisningen tolkas som en presenta-
tion av ett samstämmigt problemlösande samtal (8.2.3.2). I helklassdiskussionen
är konsensusinriktad problemlösning däremot ovanlig. Den enda identifierade
sekvensen av denna typ förekommer i den första diskussionen om u-hjälp (D01).
Efter ett instämmande från Ulf (rad 11) kommenterar Sanja Elsas redovisande
inlägg, där hon formulerat ett problem som gäller huruvida biståndsersättningen
går till önskvärda ändamål eller inte. Interaktionen utvecklas till ett samarbete
mellan Sanja och Elsa, där framför allt Elsa stödjer Sanjas poäng att utbildning
fungerar bättre än ekonomisk ersättning.

Exempel 14: Typ utbildning i första hand
D01, Skog, Anton
01 E: .hh eh (.) ja vi tycker att det är självklart att man bo- att

02    man ska- att man ska hjälpa dom (.) men frågan är lite grann

03    hur (.) mycket man ska hjälpa dom också att f- pengarna går

04    till dom (.) som egentligen inte behöver (2,0) pengarna s-

05    lika mycket som (.) all-  alla dom som är fattiga

06    och så (.) så då så (.) s- ska- måste man j- samtidigt

07    kontrollera också var pengarna går men frågan är .hh då hur

08    mycket man ska kontrollera (.) så att man inte (.) tar liksom

09    (.) för mycket=det är det som är så svårt att det finns ju

10    en baksida på allting

11 U: prec[is

12 S:     [mm men (.) frågan är egentligen (.) hur mycket pengar

13    som vi behöver ge då det kanske är främst kunskap och

14    material så att dom by- kan bygga upp för .hh ja som du säger

15    att pengarna kan gå (i-) (.) åt fel saker

16 E: så därför borde man satsa på typ utbildning i första hand
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17 S: m[m

18 E:  [och så kan de li- le- leda vidare till nånting annat så

19    kanske inte bara skicka (.) mat hela tiden utan

20 U: precis=

21 E: =[(         )] såna saker

22 S:  [och om man- om man (.) satsar på utbildning .hh då skapar

23    det ju samtidigt jobb för oss här för att de krävs ju (.)

24    jättemånga människor för att kunna- FÖR att vi ska kunna

25    utbilda då (.) måste vi ju (.) sj- själva (.) ha utbildats

26    för att kunna åka ner dit och hjälpa dom och utbilda dom då

27    skapar det massor med jobb  (1,0) både inom- både här hemma

28    (.) och där nere

29    (3,7)

30 S: fast sen tror ja också att i-länderna är lite rädda  för att

31    (.) u- länderna ska (.) utvecklas alldeles för mycket (…)

Elsas uppföljning av Sanjas poäng görs som ett grammatiskt ofullständigt ytt-
rande ”så därför borde man satsa på typ utbildning i första hand” (rad 16) och
har språkligt formen av en konklusion av Sanjas föregående yttrande. Elsas för-
slag (rad 16–19) fungerar också som en (del)lösning av det problem Elsas själv
formulerar för sin grupps räkning (rad 01–08) innan Sanja presenterat sin lös-
ning. Sekvensen får ett naturligt slut i den längre pausen (rad 29) där Sanja bör-
jar på en ny tråd (rad 30–31).

En intressant fråga är  varför publik problemlösning av detta slag är så ovan-
lig i materialet. En möjlig orsak kan vara att eleverna i elevarbetsfasen tolkar
redovisningen som en skoluppgift som ska lösas och utmynna i ett resultat där
skiljaktigheter tonas ner. När eleverna deltar i helklassdiskussionen orienterar de
sig mot hur de andra ställer sig och inte mot ett visst resultat i form av ett gemen-
samt svar. Eleverna är då också till antalet fler; helklassituationen genererar kan-
ske inte stora förväntningar på att frågan ska besvaras samstämmigt.

8.4 Kön och etnicitet i elevernas meningsutbyten
Den publika interaktionen mellan eleverna utmärks oftast inte av att deras köns-
tillhörighet eller etniska bakgrund blir aktualiserad. Exempel där det förekom-
mer visar samtidigt att diskussioner inte är abstrakta spelplaner utan består av
människor av kött och blod med olika sociala erfarenheter. Några fall belyser
hur eleverna utöver att agera som (1) elevkollektiv i form av skolklass, som (2)
individuella elever (t.ex. Hector och Sanja) som i sin tur kan (3) bilda allianser
(t.ex. Per med Ylva mot Rigmor) dessutom framträder som (4) elever med olika
sociala bakgrunder.

8.4.1 Flickor skapar ”dom” och ”oss” om pojkarna
Det är mycket vanligt att flickor och pojkar placerar sig var för sig i bänkarna,
en iakttagelse som stöds av tidigare forskning om svenska klassrum (Garpelin
1997; Sahlström 1999; se kapitel 5.1). Allianser i debatter tar ibland form ge-
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nom att flickor respektive pojkar grupperar sig mot varandra (som i exemplet
om pornografi ovan). Vid några tillfällen (D12; D13) tar flickorna i klassen ini-
tiativ att skoja om och retas med pojkarna och konstruerar sin flickidentitet
genom att skilja ut sig från pojkarna i klassen. Sådana processer äger rum genom
vad Sacks (1992)  benämner kategoriseringsmönster (Membership Categorisation
Device), där deltagare använder språkliga kategorier som typifierar individer
enligt sociala kategorier.

I exempel 15 konstrueras kön med hjälp av klassrummets bänkplacering som
resurs. Under diskussionen om vad som karakteriserar en vuxen människa (D13)
säger flera elever som kommentar till lärarens fråga att man inte behöver några
riter (se också exempel 7 i kapitel 6.3). Cecilia tillägger i sekvensens första ytt-
rande att alla människor utvecklas olika och framhäver därigenom att männis-
kor är olika. Man kan se hur flickorna skapar en grupp i klassen genom hur de
adresserar varandra såsom kvinnliga bänkkamrater. Cecilia adresserar, i ett och
samma yttrande, först läraren och sedan sin kvinnliga bänkkamrat Rita genom
att pendla mellan publikt och inofficiellt deltagande; ett mönster som också den
följande talaren Hillevi använder sig av när hon introducerar temat att killar är
töntar (rad 05). Hillevi vänder sig först mot läraren och sedan till Jenny där hon
får skratt och får sedan också stöd av Cecilia som instämmer både verbalt och
icke verbalt i hur olika man kan vara som kille och tjej.

Placeringen av pojk- och flickgrupperingarna kan enkelt åskådliggöras genom
att pojkarnas bakre rad först symboliseras av flera P: n och flickornas undre rad
med initialerna, Hillevi, Jenny; Cecilia och Rita, i förhållande till hur eleverna
sitter.

Pojkrad: P P P P P P P
Flickrad: H J C R

Exempel 15: Men se på killarna
D13, Berg, Erik
01 C: men alla ol- [utvecklas ju olika ( )

02                 [((C mot R till vänster))

03 L: man utvecklas olikt ja (.) [visst gör man de

04 C: ((mot R till höger))       [ja (    ) vuxna (     )

05 H: [men se på killarna dom är [riktiga £töntar åt oss£

06    [((mot L))                 [((ler mot J till höger))

07 J: ’he he he’ ((tillgjort till H; skrattar sedan på riktigt))

08 H: ((vänder sig delvis bakåt mot pojkarnas rad medan hon ler))

09 C: ja prec[is tjejerna dom är så här arton killarna [ba (   )

10           [((tecknar att något är lågt med handen mot bänken och

11    höjer sedan handen))

12 L:                                 [nej men (…)

När flickorna använder sin placering i bänkarna för att adressera varandra och
utveckla temat att pojkar är annorlunda får samspelet en innebörd som karakte-
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riseras av ”vi” och ”dom” och dessutom: vi-som-inte-sitter-med-dom (jfr. ”bor-
derwork”; Thorne 1993). Begreppet ”killarna” (rad 05) ingår inte i Hillevis ”oss”;
ett ”oss” som hon använder genom att vända sig till Jenny bredvid (rad 06).
Jenny svarar på Hillevis initiering genom att le tillbaka och skratta, först retsamt
och sedan på ett spontant sätt (rad 07), och därigenom bekräfta de bådas gemen-
samma ”oss”. När Hillevi delvis vänder sig mot pojkarnas rad bakom (rad 08),
i direkt anslutning till vad hon sagt, utvecklas skämtet till retsamhet (”teasing”;
Aronsson & Tholander 2002) mot pojkarna på deras rad. En tredje bänkkam-
rat, Cecilia, ansluter med ”ja precis tjejerna dom är så här arton killarna ba (…)”
(rad 09-11) vilket visar att hon är med i det gänget som inte är som pojkarna.

I exemplet visas på hur innebörder av medborgarskap eller bilden av en vuxen
människa prövas genom skämtande (typ d; 8.1) om sociala identiteter, där en
lekfull in- och uteslutning av ”oss” och ”dem” konstrueras med hjälp av bänk-
placeringarna som resurs. Genom att skämta om könsskillnader får vuxenbli-
vandet olika betydelser utifrån hur flickgruppen framställer skillnaden mellan
sig själva och pojkarna.

I följande exempel från diskussionen om pornografi i media ställer läraren en
fråga om flickorna borde ha sexualundervisning i en tidigare årskurs än pojkar-
na. Mimmi som tidigare sagt att tjejer är mer mogna än killarna utvecklar lära-
rens fråga med att skämta om pojkarnas mognad med hjälp av en berättelse, där
skolminnen från mellanstadiet aktualiseras. Mimmis berättelse får funktionen
att understryka ett tema i lärarens förslag (rad 01–02) som handlar om skillna-
der i mognadsgrad mellan pojkar och flickor. Samuel och Emil agerar som lyss-
nande och kommenterande pojkar mot de övriga kvinnliga talarna: Gunilla,
Mimmi, Irma och Birgitta.

Exempel 16: Så barnsliga i sexan
D12, Berg, Doris
01 L: .hh men det kanske skulle va så att om man säger flickorna

02     har det i sexan och sen har dom först i sjuan [eftersom ni»

03 FF:                                               [NE:J [(  )

04     »säger att dom är senare i utvecklingen

05 G:                                                      [dom

06     måste ändå ve[ta om det

07 M:               [dom är så barnsliga i sexan då kom jag ihåg

08     att dom skulle börja hålla på att knäppa upp våra behåar och

09    [alla [(    )

10 I: [mm

11 B:       [JA ((nickar))

12 M: alla sprang som ba och drog i behåbanden ba ’he he’ (.)

13    tyckte det var [skitkul

14 S:                [d- hö hö hö ((i falsett))



175

15 E: ((till S)) ja det kom[mer jag ihåg

16 M:                      [på dom som hade behåar heh

17 G: £mm£

18 B: £mm£

19 FF: ((skratt))

20 L: £ja£

21 (5,0)  ((trion fnissar))

Genom att aktualisera en tidigare skolerfarenhet i form av en berättelse (typ c; se
8.1) framställs skillnaden mellan pojkar och flickor med hjälp av en gemensam
erfarenhet, där flera kvinnliga elever instämmer och känner igen sig. Samuel, en
av klassens få manliga elever (se tabell 5.2), reagerar på genom att skratta iro-
niskt med tillgjord falsettröst (rad 14) och imiterar Mimmis imitation av mellan-
stadiets barnsliga pojkar. Med sitt ironiska skratt kommenterar han också hän-
delsen och visar att han inte instämmer i Mimmis generalisering. Hans ironiska
skratt är också sekventiellt relaterat till Mimmis generaliserade kommentar om
att ”dom är så barnsliga” (rad 07) och fungerar som en värdering av vad hon
säger. Emil som sitter bredvid Samuel neutraliserar icke-publikt innebörden ge-
nom att i mer saklig ton påstå att han minns vad Mimmi berättar (rad 15), och
allierar sig därmed inte som pojke med bänkkamraten Samuel, vilket potentiellt
hade varit möjligt. Det senare neutraliserar dock inte innebörden av hur Mimmi
beskriver pojkars senare utveckling i en diskussion som handlar om sexualitet.

Situationer av den här typen ska inte tolkas som tillfälliga utflykter från dis-
kussionen utan behandlar också samma övergripande diskussionsfråga genom
elevernas initiativ till publik interaktion, sinsemellan. Båda exemplen visar hur
eleverna konstruerar sina sociala identiteter genom att skämta och retas (jfr.
Aronsson & Tholander 2002). Att exemplen om skillnader mellan pojkar och
flickor har skämtande och retsam form visar att helklassdiskussioner inte bara är
tillfällen där eleverna behandlar sakfrågor utanför klassrummet utan också hur
relationer mellan klasskamraterna i klassrummet görs relevant under diskussio-
nen. Exemplen belyser också skolan som miljö för diskussioner (se kapitel 5.1.2)
genom hur kön konstrueras genom elevernas placering i bänkar och hur gemen-
samma skolminnen aktualiseras. Den sista sekvensen kan förstås inom ramen för
en spänning mellan gemensamt och åtskiljt, där den gemensamma skolerfaren-
heten används som utgångspunkt för att konstruera olikheter eller skillnader
mellan elevkategorier (Gordon et al. 2000).

8.4.2 Utländsk bakgrund – svensk elevidentitet
Det svenska gymnasiet är en plats där elever med olika etniska bakgrunder möts.
Att delta i en diskussion i ett svenskt klassrum innebär att eleverna behöver for-
mulera sig på ett sätt som framstår meningsfullt i det sammanhang – den natio-
nella kontext – som gymnasieskolan är en del av. Följande exempel är taget från
den mest invandrartäta klassen i materialet (Sp1, Skog) och visar hur olika elever
beskriver sin svenska västeuropeiska identitet i termer av pronomenet ”vi”.
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En flicka från Bosnien, som läsaren (flera gånger) tidigare mött som Sanja och
som vid inspelningstillfället varit i Sverige under fem år framför i diskussionen
kritiska synpunkter mot hur västerlänningar tidigare ingripit i den nuvarande
tredje världen. I kritiken får hon stöd av Hector som har chilensk bakgrund,
vilket delvisframgår av hans brytning, och av Örjan. Upptakten till sekvensen är
att Elsa ifrågasätter Sanja som tidigare sagt att det är ”vi” som bidragit till u-
ländernas problem (se exempel 3 i kapitel 6.2); ett tema som Sanja nu utvecklar,
även om hennes egen biografiska historia inte knyter an till den kollektiva väster-
ländska historia som hon kritiserar.

Exempel 17: Vi gick dit
D01, Skog, Anton
01 E: sanja ja måste få fråga dig (.) du sa (.) att (.)

02    utvecklings- (.) att det var vi som hade hindrat (0,7) deras

03    utveckling

04 S: m[m

05 H:  [ja

06 S: jo men det är ju- det är ju (.)

07 Ö: det var ju vi som typ (.) ( (gick dit i ( [  ) kolonier)

08 S:                                           [det är ju vi som-

09    från början det är ju- vi- ha ju inte låtit dom utvecklas

10    sådär själva utan vi gick dit och koloniserade (.) och tog

11    allting som dom hade (.) [och sen så-

12 Ö:                          [>slavhandel<

13 S: slavarna och allting jag menar (0,7) ja (2,5) det är ju vi

14    som har bidragit

I exemplet används det homogeniserande ”vi” också när västerlandets historia
av Sanja, med stöd av Hector (rad 05) beskrivs på ett kritiskt sätt. Även om det
inte framgår på vilket sätt Sanja och Hector uppfattar sin kulturella identitet får
pronomenformen ”vi” i det svenska klassrummet en tydligt svensk-västerländsk
innebörd gentemot andra kulturer. De kritiserar alltså en kultur som de själva
från början inte kommer från genom att presentera sig som ”vi” gentemot de
andra eleverna och läraren i klassen. Liksom Gordon et al. (2000) hävdar i sin
etnografiska studie ska det nationella medborgarskap som utvecklas i skolan
inte uppfattas som homogent och entydigt utan innefattar en mångfald kultu-
rella identiteter inom ramen för den skola som eleverna deltar i gemensamt.

8.5 Konklusion
Kapitlet har beskrivit hur eleverna samspelar i helklassdiskussionernas publika
interaktion. För att förstå helklassdiskussioner måste man som tidigare nämnts
studera vad som händer mellan eleverna och inte endast vad som sker mellan
lärare och elever. Helklassdiskussioner är situationer där mötet mellan eleverna
är helt grundläggande för att diskussionen överhuvudtaget ska kunna utveck-
las.14 Den tredje avhandlingsfrågan om hur eleverna utbyter mening med varan-
dra bidrar därför med en viktig del av avhandlingens övergripande syfte.
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Analysen visar att om man ska förstå vad som sker i diskussionen måste man
uppmärksamma hur elevernas interaktion formas av lärarens agerande. Den vi-
sar också hur lärarens interaktion med eleverna formas av elevgruppen, både när
läraren orkestrerar samspelet och när eleverna tar initiativ och använder lära-
rens yttranden för olika saker. Undervisning kan uppfattas som en mötesplats för
elever men det är också en speciell sådan plats som präglas av politiker, läro-
boksförfattare, och inte minst av lärarens närvaro för hur detta möte tar form.
Elever i helklassdiskussioner är inte endast respondenter på lärarens initiativ. I
avsnittet 8.2.2.2 visade jag till exempel hur de också kan de involvera läraren i
debatt, där lärarens roll delvis tranformeras till debattörens. Sådana sekvenser
och analysen av dem visar att läraren inte överför värderingar till eleverna, vilket
därmed strider mot en reproduktionsteoretisk bild av diskussioner. Analyser av
sekvenser, där lärar-klass/lärar-grupp dominerar interaktionen, visar att elever
prövar förhållningssätt och tillhörigheter på deras initiativ.

I redovisningar interagerar eleverna genom att sträva efter en gemensam håll-
ning, tvärtemot vad som oftast sker i utvecklad helklassinteraktion där de oftast
debatterar. Av resultatet att döma har kontexten betydelse för hur frågor och
problem tolkas i den offentliga debatten tolkas av eleverna, och för den form i
vilken de diskuterar dem. Som framgått i tidigare kapitel är diskussioner ett
mångfacetterat snarare än enhetligt fenomen, något som har konsekvenser för
hur man behandlar ett ämne och hur man lär sig att diskutera. Deltagare i klass-
rummet tolkar situationer olika utifrån olika förväntningar.

Den empiriskt grundade typologi (samarbete; ifrågasättande; tillägg/berättan-
de; skämtande) som konstruerades i avsnitt 8.1 har exemplifierats i flera av ka-
pitlets exempel med undantag av samtal om turordningen (typ e). I anslutning
till denna övergripande typologi använde jag också Burbules teoretiskt generera-
de typologi (som också exemplifierats i kapitel 7.2. och 3.1). Burbules typologi
har använts som analysverktyg på en övergripande, abstrakt nivå. När man stu-
derar olika typer av diskussion mer ingående framkommer naturligtvis betydel-
seskillnader som den teoretiska typologin inte kan göra rättvisa. Några exempel
på det är debattens dynamiska utveckling i grupp, där dessutom graden av att
vara för och emot kan variera.

Ingen av författaren känd studie av klassrumsinteraktion har ingående stude-
rat hur eleverna agerar i den officiella, publika helklassinteraktionen med un-
dantag av Farrars studie (1988). Istället för ”de affektiva” möten som Farrar
(1988, s. 63) beskrivit kan man uppfatta flera mönster i elevers debatter som
sofistikerat utformade, även om stilen inte är vad vissa skulle välja att kalla aka-
demisk. Helt klart är att flera av exemplen har emotionellt engagerad prägel (se
kapitel 5.7.3.2) men beroende på vad som är utgångspunkt och intresse kommer
analysen att betona olika saker. Däribland på vad som sägs i relation till diskus-
sionens övergripande ämne. Det senare gäller också hur man närmar sig feno-
men som retande och skämtande som visade sig vara väsentliga inslag för hur
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diskussionsämnet behandlades i elevernas interaktion där könstillhörighet gjor-
des relevant av flickor i klassen. I nästa kapitel följer nu en tolkande summering
av resultaten i kapitel 5–8.
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Noter

1 Liksom de föregående kapitlen utgår den grundläggande strukturen också här från interaktions-
format. Typlogin avser elevernas meningsskapande förhållningsätt, d.v.s. inställning till varandra.

2 I vissa av exemplen framgår inte elevernas visuella adressering av kamerabilden. Jag har emellertid
valt att ta med även sådana, eftersom flera andra exempel visar hur detta sker, vilket kommer att
framgå av den följande analysen.

3 Denna typ kommer dock inte att aktualiseras i det följande avsnittet utan förutsätts vara bekant
för läsaren från andra sammanhang.

4 Att för och emot kan vara av olika grad är exempel på att Burbules typologi kan bli för grov när
man applicerar den på ett empiriskt material. Jag kommer här att använda Burbules begrepp i en
generell mening för att sedan återkomma till en analytisk kommentar i slutet av kapitlet.

5 Begreppet utlösare är en översättning av det engelska ”trigger” och är hämtat från Macbeth (1991,
s. 300).

6 Att läraren samtidigt har rollen som ledare för diskussionen framgår bland annat av att han försö-
ker fiska upp Eriks direkta inlägg ”vad sa du er-” och relatera det till sitt eget tal på den publika
nivån och att han omformulerar Eriks yttrande på slutet (rad 37).

7 Det framkommer när eleverna placerar sig i olika grupper för och emot dödsstraff. Av 11 närva-
rande är en elev emot; två vet ej (när Bertil flyttar från jasidan) och de övriga är för.

8 Som påpekats i anslutning till analysen i kapitel 5.7.3.1 kan eleverna, Frida och Sanja, använda sig
av resursen att stödja varandra även om interaktionsmönstret mellan läraren som leder och eleverna
är asymmetriskt.

9 Till exempel finns inget som tyder på att Frida och Sanja i exempel 5 ändrar uppfattning. Snarare
kan deras agerande tolkas genom hur de marginaliseras i samtalsrummet (eng. ’floor’ från Edelsky
1981). Deras yttranden följs av Annikas och Hectors ifrågasättanden innan läraren efter utdraget
byter tema i anföringsform. Studiet av sådana interaktionsmönster skulle ge en mer nyanserad in-
blick av hur politiska ideologier konstrueras än genom antaganden om hur ”skolan” formar elever-
nas medvetande (för denna senare teoretiska utgångspunkt; se Bernstein 1990; Love 1999).

10 Ett möjligt undantag till resultatet är hur Sanja (kapitel 6.1.2, exempel 3) beskriver sin grupps
föregående diskussion. Hon säger: ”vi är nästan överens att man inte kan kalla länderna för under-
utvecklade”. Under presentationen sitter Sanja framför de andra i sin grupp och vänd mot läraren.
Det framgår inte på vad sätt eventuella skiljaktigheter består i; om gruppen varit på väg mot sam-
stämmighet eller om någon inte håller med. Sanja betonar ordet ”överens” och ingen av de andra i
hennes grupp ger kommentarer. Det möjliga undantaget motsäger därför inte det generella resulta-
tet.

11 En anmärkning kan göras för att underlätta läsningen av transkriptionen. När raden slutar med
en pil (») innebär det att talet fortsätter två rader under som inleds med nästa pil vid samma initial.
Gunilla talar med Ulla och en annan bänkkamrat (BK) samtidigt som läraren introducerar sin fråga.

12 Fonetiskt transkriberad (och anonymiserad) apostrof i Emils efternamn.

14 Forskning om elevers problemlösande strategier är vanliga i studier som gäller naturvetenskapliga
ämnen och matematik (se t.ex. Barnes 1978; Wyndhamn 1993).

14 Jag menar också att elevers samspel i bänkarbete inte behöver vara den ”naturliga” formen för att
studera deras samspel, vilket t.ex. Barnes (1976) och progressivt inspirerade pedagoger tenderar att
hävda (se Love 1999; kap. 1). Elevernas interaktion sker inte där spontant och oberoende av be-
gränsningar. Också i bänkarbeten förekommer asymmetriska drag som utmärks av arbetsfördel-
ning och dominans mellan elever (Alvermann 1996). Även i bänkarbeten kan examination och
bedömning finnas närvarande i hur eleverna uppfattar sin roll och sin förmåga (Sahlström & Lind-
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blad 1998). I många fall kan det också vara svårt att studera hur undervisningens målsättningar
gestaltar sig – om detta är intresset – eftersom många elever väljer att tala om andra saker än vad
läraren sagt (Sahlström 1999). Under en lektion (D02) användes bänkmikrofon vid Ulfs och Hectors
bänk där det framgår att de inte talar om lärarens uppgift den större delen av tiden. Sanja berättade
i anslutning till lektionen att man ändå oftast ”pratar” om andra saker. Att elev-elevinteraktion
begränsas genom att få elever ofta talar och andra är mer eller mindre tysta (Sahlström 1999)
betyder inte att någon form av interaktion är mer ”äkta” eller mer värd att studera än någon annan.
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Kapitel 9:

Diskussionerna som
pedagogiska processer och
lärande

I detta kapitel kommer jag att sammanfatta resultaten från kapitel 5–8 genom
att tolka de olika formerna av diskussion som pedagogiska processer och lär-
ande. För att karakterisera diskussionerna som pedagogiska verksamheter ska
jag först relatera dem till andra former av undervisning med hjälp av en under-
visningstypologisk karta.

9.1 Helklassdiskussionerna på en undervisningstypologisk karta
Diskussionerna rör frågor som till karaktären är omdiskuterade. Med Burbules
(1993) terminologi kan diskussionerna beskrivas som divergenta eftersom delta-
garnas inlägg från början inte syftar till att komma fram till korrekta svar utan
istället att belysa frågorna ur olika synvinklar (se kapitel 3.1). På motsvarande
sätt kan också styrdokumentens diskuterande aktiviteter uppfattas. I sin divergenta
variant framstår diskussioner som typiska för samhällsorienterade ämnen, där
man regelbundet aktualiserar frågor om vilka det råder delade meningar i den
offentliga debatten. Därför är det också begripligt att kursplaner i religions- och
samhällskunskap sedan länge haft diskuterande aktiviteter som mål i undervis-
ningen. I kapitel 5, som besvarade avhandlingens första delfråga om vad som
förenar respektive skiljer diskussionerna, framkom att diskussionerna också skil-
jer sig åt sinsemellan. Nedanstående karta, med syfte att placera in och karakte-
risera diskussionerna, tar sin utgångspunkt i likheterna mellan helklassdis-
kussionerna snarare än i skillnaderna, med syftet att jämföra diskussionerna med
andra undervisningsformer.

Den karta som följer är typologisk och renodlande. Jag kommer att använda
den för att skilja ut diskussionerna från annan undervisning men också för att
visa hur diskussionerna innehåller drag som dessutom förekommer i de andra
undervisningstyperna. Kartan utgår från hur kunskapstypen (inledningsvis) defi-
nieras (jfr. kapitel 5.3) samt hur undervisningen är organiserad i klassrummet
med utgångspunkt från hur deltagarna interagerar ansikte-mot-ansikte.1

När skolkunskapen betraktas och behandlas som konvergent använder jag
begreppsparet förmedlande/introducerande, respektive divergent kunskap som
jag beskriver med det motsatta begreppsparet prövande/resonerande. Undervis-
ningen kan dessutom organiseras i en inofficiell respektive officiell, eller publik
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form som motsvaras av helklassundervisning eller bänkundervisning. Genom att
kombinera kunskapsformerna med organisationen av undervisning får man föl-
jande:

Förmedlande/introducerande Prövande/resonerande

Helklassundervisning A.  Helklassgenomgångar B. Helklassdiskussioner

Bänkundervisning C. Konvergenta bänkuppgifter D. Divergenta bänkuppgifter

I typ A, helklassgenomgångar, innefattas plenarundervisning som baseras på an-
föranden och I-R-E, d.v.s. former av undervisning, där läraren antas känna till
det (mest) korrekta svaret. Helklassdiskussioner (B) är vad som i föregående
kapitel beskrivits som undervisning, där elever i helklass återkommande deltar
med kommentarer till omdiskuterade frågor. Typ C, konvergenta bänkuppgifter,
innefattar bänkundervisning, där eleverna förväntas resonera sig fram till ett
korrekt svar medan typ D, divergenta bänkuppgifter, åsyftar bänkundervisning,
där de frågor som eleverna får till uppgift att behandla inte förväntas ha något
givet svar.2

Ämnen i den offentliga debatten kan i princip studeras inom ramen för samt-
liga undervisningstyper. I mina lektioner behandlas frågorna genom både (D)
divergent definierade bänkuppgifter och (B) som ju står för helklassdiskussioner.
Som framgått av framför allt kapitel 6 men också av 7 samt 8 konstrueras hel-
klassdiskussionerna också med hjälp av, och med hänvisning till föregående ak-
tiviteter där elever visar att de bearbetat frågan i en tidigare fas  (se kapitel 5.7.1.2;
6.1.1).

Med hjälp av typologin kan man urskilja helklassdiskussioner från de tre an-
dra typerna av undervisning. När detta är sagt kan man också göra gällande  att
flera av de diskussioner som föregås av bänkarbete3 samtidigt innehåller drag
från både A, C och D. Dessa helklassdiskussioner får därmed en sammansatt
karaktär utan att därmed upphöra att vara helklassdiskussioner till sin grund-
läggande karaktär. Förutom att eleverna (re)presenterar ett föregående divergent
bänkarbete (D) tolkas dessutom bänkuppgifterna som uppgifter som ska lösas
av eleverna och gör att redovisningssekvenserna i praktiken liknar konvergent
bänkarbete (C). Samtliga helklassdiskussioner har också drag av plenarundervis-
ning (A) under läraranföranden och I-R-E-sekvenser och i en vid mening i alla de
situationer, där läraren agerar som den mest kunniga parten. Läraren kan dessut-
om bedöma elevernas svar som mer eller mindre rimliga (kapitel 5.7.2.4) även
om det inte är det vanligaste.4

Min undersökning visar alltså att diskussionerna, i synnerhet de som föregåtts
av bänkarbete, har drag från de andra undervisningstyperna. Man kan säga att
helklassdiskussioner i mer eller mindre grad kännetecknas av lokala aktiviteter
som antingen har drag av (A) eller i flera fall (9/16) divergent bänkarbete (D)
som tenderar att behandlas som konvergent bänkarbete (C) under redovisningar.
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Utifrån denna tolkning kännetecknas helklassdiskussionerna, i klassrumsprakti-
ken, av att vara sammansatta fenomen snarare än att vara helt och hållet artskil-
da från annan undervisning. De både skiljer sig från och innehåller till viss grad
drag som kan kännas igen i andra typer av undervisning, i synnerhet med avseen-
de på att läraren ofta får rollen som mer insatt i ämnet än eleverna (A). Inte helt
oväntat skiljer sig denna bild från styrdokumentens, och i ännu högre grad från
Burbules (1993) och Bridges (1988) mer särskiljande och juxtapositionerande
beskrivningar av diskussioner.

Diskussionernas drag av plenarundervisning (A), i vilken läraren agerar som
den mest kunnige parten, kan ur ett deltagarperspektiv anknytas till Goffmans
(1974) rambegrepp: elevernas kommentarer till diskussionsämnet görs inom en
övergripande ram som innehåller förväntade lärarinitiativ som också kan identi-
fieras i andra plenarinriktade undervisningsformer. Denna sammansatta utform-
ning av diskussionerna kan i sin tur förklaras mot bakgrund av skolans kulturel-
la sammanhang (Säljö 2000) med rutiner och förväntningar på hur man diskute-
rar i undervisning. Jag ska utveckla denna aspekt i följande avsnitt, tillsammans
med andra som gäller pedagogiska processer i helklassdiskussionerna.

9.2 Pedagogiska processer mot bakgrund av de empiriska resultaten
Med pedagogiska processer kan man avse åtminstone två saker. I en snävare
mening kan man beskriva pedagogiska processer som situationer vilka är ar-
rangerade för att utveckling av kunskap och/eller attityder förväntas äga rum. I
en vidare mening utvecklas alltid pedagogiska processer där det sker interaktion,
eftersom individer i socialt samspel utvecklar mening och gör erfarenheter av att
delta tillsammans med andra (jfr. Evaldsson, Lindblad, Sahlström & Bergquist
2001). Det är då pedagogikforskaren som genom sina frågor analyserar skeen-
den såsom pedagogiska, utan att de sammanhang som studeras för den skull
behöver ingå i verksamheter med pedagogiska målsättningar. Eftersom helklass-
diskussionerna är delar av planerade lektioner, dit eleverna också kommer förbe-
redda kan man säga att sociala processer under diskussionerna också i den snä-
vare meningen är pedagogiska, även om allt som sker under den planerade dis-
kussionen inte är planerat eller att alla lokala händelser har en typiskt pedago-
gisk utformning. Mot bakgrund av de empiriska resultaten kommer jag först att
beskriva pedagogiska processer med avseende på mönster för hur eleverna deltar
för att sedan övergå till att beskriva återkommande meningsskapande processer.
Jag kommer att ta fasta på återkommande mönster snarare än huruvida olika
processer är pedagogiskt utformade på ett typiskt sätt, även om sådana också
ingår i beskrivningen.

I flera situationer framgår att eleverna deltar genom att bli vägledda av lära-
ren, vilket visar att lärarens pedagogiska auktoritet accepteras i mer eller mindre
grad. Mest tydlig är lärarens vägledande roll när läraren håller längre eller kor-
tare anföranden med information som eleverna inte antas känna till (5.7.2.1),
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och för in I-R-E-frågor (5.7.2.2 ) som eleverna besvarar (jfr typ A i ovanstående
karta). Dessa initiativ bemöts inte av något tydligt motstånd från eleverna.5 Lä-
rarens vägledande roll framgår också tydligt när läraren, i samarbete med elever-
nas svar, konstruerar komplexa frågor med hjälp av värderingar, I-R-E upptakter
och anföranden (7.2.5) och introducerar vissa teman, där det framgår att läraren
förutsätter att eleverna inte är bekanta med problemet (bl.a. 7.1.1). I sådana
sekvenser konstrueras lärarens kommentarer och frågor inte sällan med hjälp av
faktiska beskrivningar av hur något förhåller sig (Potter 1996), vilket också kan
gälla flera normativa uttalanden. Andra situationer som visar lärarens vägledan-
de roll är när läraren försöker få eleverna att utveckla skäl, ge synpunkter för
och emot, eller när läraren tar ansvar för att engagera eleverna i vissa frågor och
eleverna samarbetar med läraren.

I redovisningssekvenser (se kapitel 5.7.1.2; 6.1.1), där eleverna tolkar frågan
som en uppgift med en gemensam lösning, får deltagandet, mer än i andra situa-
tioner, karaktären av skolarbete (jfr. typ C och D ovan). Något som också åskåd-
liggör det senare är hur den redovisande eleven får ansvar för gruppens eller
parets föregående resonemang i den aktuella situationen. Inlägget har karaktä-
ren av en rapport eller ett arbetsresultat, som skiljer sig från hur människor del-
tar i debatter i många andra icke pedagogiska kontexter, men behandlas succes-
sivt som ett personligt diskussionsinlägg, där den redovisande eleven får person-
ligt ansvar för presentationen.

I de situationer där eleverna samarbetar med läraren, vilket är det vanligaste,
samkonstruerar eleverna med läraren rollen att agera som ännu-icke-färdiga för
att delta i den offentliga debatten som medborgare. Det är viktigt att notera att
de situationer, när eleverna förhandlar lärarens initiativ, har delvis andra funk-
tioner än de där eleverna samarbetar med avseende på elevernas roll att bli väg-
ledda under diskussionerna. Allra tydligast är elevernas förhandlande i situatio-
ner, när läraren försöker påverka elevernas värderingar. I andra typer av exempel
är det inte lika tydligt att läraren inte lyckas med att vägleda, även om lärarens
upplägg för diskussionen kan modifieras, som i exemplet med redovisningarna
om vuxenblivandet (kapitel 6.3).6 Också här måste man dock se vägledandet
som en samkonstruktion vilken utvecklas i interaktionen med eleverna (kapitel
3.5.4) och gör vägledningsrollen mer eller mindre etablerad.7

När det framgår att eleverna samarbetar med lärarens vägledande initiativ
framgår tydligt att eleverna inte deltar i diskussionerna som ”upplysta samhälls-
medborgare” utan istället som redan-men-ännu icke, eller potentiella medborga-
re (”citizens to be” Gordon et al. 2000). Deras synpunkter och kommentarer till
frågor i den offentliga debatten efterfrågas i en pedagogiskt vägledande form,
eller efterfrågas inte alls.8 Läraren kan även värdera elevernas inlägg (kapitel
5.7.2.4; 8.2.2.2 ). Här är det som sagt mindre vanligt att eleverna samarbetar
med läraren vilket jag återkommer till i samma avsnitt.
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Eleverna diskuterar också med varandra. Också här finns läraren närvarande
med diskussionsuppgifter, orkestrerande frågor och kommentarer. Kapitel 8 vi-
sade att det inte förekommer två distinkta former för hur elever deltar, med res-
pektive utan läraren. Istället kan man beskriva det som en gråskala, där lärarens
medverkan kan ha en större eller mindre betydelse för elevernas samspel. När
eleverna besvarar lärarens orkestrerande initiativ (kapitel 8.2.1), använder sig av
lärarens omformuleringar för att debattera med varandra (kapitel 8.2.2.1), eller
när lärarens frågeuppgifter fungerar som utgångspunkt för deras debatter, är
lärarens vägledande funktion också närvarande i deras publika interaktion.

I sammanhang, där eleverna interagerar med varandra utan att använda sig av
lärarens initiativ, kan det antingen gälla förhandlingssituationer, där eleverna
inte delar lärarens värderingar eller i situationer, där elevernas initiativ åstad-
kommer att de själva dominerar den pubblika interaktionen. De pedagogiska
processerna kännetecknas då inte av att eleverna blir vägledda av läraren, även
om de äger rum inom ramen för en planerad pedagogisk verksamhet. Allt som
har pedagogisk betydelse är alltså inte lärarinitierat. Något som också illustrerar
det sistnämnda är lärande- och socialisationsprocesser när läraren dominerar
talutrymmet och som blir del av den publika interaktionen (kapitel 8.2.3).

I vissa diskussioner är elevernas inflytande över deltagandet större än i andra.
Före diskussionen om pornografi (D12) har eleverna varit med och valt ämne,
vilket troligtvis knyter an till deras egen vardag. Lärarens roll tenderar ibland
snarare att komma i bakgrunden, vilket kan exemplifieras av när en flicka (Mim-
mi) frågar de andra eleverna i klassrummet om deras sexuella erfarenheter direkt
efter lärarens kommentar.

Exempel 1: Ställa en fråga till er
D12, Berg, Doris
01 L: (…) för alla har vi ju behov utav närhet utav nån annan och

02    kunna förstå att det finns även även ett värde i det (.)

03    mimmi

04 M: får får jag bara ställa en fråga till er om vi ska säga nåt

05    om grupp[våldtäckter så tänkte jag bara fråga om (.) vad»

06 L:         [mm

07 M: »tror ni att folk har vad ska man säga fått sina idéer ifrån

08    att ha gruppsex

09    (2,0)

10 (R): mm

11 FF: ((samtidigt [ ))

12 L:              [rigmor då

13 T: det behöver ju inte vara från porr[filmerna

Också denna diskussion innehåller interaktionsformat, där läraren genom elev-
ers samarbete får rollen att agera som mer kunnig,9 men den liknar också till viss
del hur man kan föreställa sig att en stor grupp elever diskuterade frågan utanför
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skolans sammanhang, där de inte skulle få rollen som blivande eller potentiella
medborgare och inte behövde förhålla sig till lärarens auktoritet.

Elever får erfarenhet av diskussioner i ett kollektivt sammanhang som blir
särskilt tydlig i allianser, där elever backar upp och utvecklar varandras inlägg,
vilket ofta sker med hjälp av direkt (”self selected”) turtagning. Turtagandet är
på flera sätt en viktig aspekt av deltagandet (jfr. Bridges 1988; se kapitel 3.1).
Den enklaste prototypen för den ordnade diskussionen är att eleverna begär or-
det, men liksom i många andra sammanhang utanför skolan möter eleverna en
rad olika procedurer med påföljande konsekvenser för både deras deltagande
och deras meningsskapande. Eleverna deltar både utifrån uttalade ”trafikregler”
men också efter mindre uttalade regler som till exempel när den som replikerar
oftast inte behöver begära ordet. Direkt turtagning förekommer också när elever-
na bryter turordningen eller där läraren inte visat något intresse för någon speci-
ell sådan (se kapitel 8.3.2). Samtidigt förekommer naturligtvis formella drag, där
eleverna begär ordet av läraren, vilket ofta bidrar till att ge helklassdiskussioner-
na en sammansatt karaktär av formellt och informellt (se kapitel 8.2.3; 8.3.1).
Flera i klassrumsvardagen (upp)levda principer för turtagning blir troligen aldrig
formulerade eller utpekade. Pedagogiska processer är alltså ofta oplanerade även
om de tar form inom planerade lektioner, en aspekt som inte bara gäller turtag-
ning.

Innehållet i den offentliga debatten rekontextualiseras (Bernstein 1990) ge-
nom hur debatten presenteras och tar form i klassrummets kommunikativa sam-
manhang och, som analysen visar, varken är eller någonsin kommer att bli en
genomskinlig överföringsprocess. Eleverna utvecklar kunskap om ämnen i den
offentliga debatten genom hur frågorna blir belysta i lärar-elevinteraktionen och
genom interaktionen mellan eleverna.

Analysen av interaktionsformat som används för att öppna och initiera till
diskussion (kapitel 5.7.1 ; 6 och 7) visar att ett flertal teman framställs genom
två alternativ, som bra respektive dåligt, för eller emot, ja eller nej etc. Eleverna
svarar på lärarens frågor på olika sätt. Det vanligaste är dock att de samarbetar
med läraren. Att behandla frågeställningar genom två alternativ är en kulturellt
förvärvad metod (jfr. Garfinkel 1967) för att göra världen överskådlig och be-
griplig och den återkommer också i flera sammanhang utanför skolan. Samtidigt
utesluts andra sätt att tala om problemet eller ämnet än som antingen/eller.

Den dipolära inramningen av teman har en parallell till elevernas debatter, där
man ansluter sig antingen till det ena eller till det andra alternativet, fast graden
av polarisering kan skifta.10 Detta debattmönster gäller framför allt den publika
helklassdiskussionen, där alla elever kan delta. I smågrupper/par är erfarenheten
troligtvis annorlunda mot bakgrund av hur redovisningarna gestaltar sig. Av lä-
rarens frågor och elevernas debatter kan man inte dra slutsatsen att alla frågor
behandlas genom två alternativ, men att det ofta och regelbundet sker är värt att
uppmärksamma för att förstå de pedagogiska processer, där elever utvecklar för-
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ståelser av de olika frågor som aktualiseras. En annan typ av lärarfrågor som
bidrar till att forma meningsskapandet är när läraren spetsar till olika positioner
för att engagera skolklassen och gör dem mer ”extrema” (Potter 1996, s. 187) än
de måste formuleras (kapitel 6.2, jfr. 7.1.2; 7.2.3.2). Också här är det vanligast
att eleverna samarbetar med läraren.

I likhet med Loves (1999; 2001; kapitel 3.4) undersökning försöker läraren
vid ett flertal tillfällen lyfta in värderingar som är brett förankrade i debatten
utanför klassrummet, till exempel solidaritet med u-länder eller förespråkande
av religionsfrihet. I sådana situationer är elevernas samarbete inte lika tydligt.
Det verkar snarare som om läraren här får arbeta med ett visst motstånd11 och
delvis får rollen som debattdeltagare snarare än en fostrare som överför värden
till eleverna (kapitel 8.2.2.2). Flera elever kan vara för medan andra istället kan
vara mot läraren. Därför är det svårt att säga något mer generellt om hur den
offentliga debatten blir representerad utan att därmed också ta lärarens uppfatt-
ning för given. Det är möjligt att eleverna genom sitt deltagande i diskussionerna
lär sig identifiera lärarens positioner som ”mainstream-positioner” när de också
möter frågorna i andra sammanhang, inte minst i media. Men man kan också
notera att eleverna under flera av diskussionerna gjort erfarenheten att alla i
klassen inte måste dela den här typen av värderingar.

Jag har nu försökt sammanfatta ett antal centrala pedagogiska funktioner i
diskussionerna med utgångspunkt från elevernas deltagande och meningsska-
pande. Diskussionernas pedagogiska processer tar form i en planerad pedago-
gisk form: helklassdiskussionen. Inom den pedagogiskt organiserade diskussio-
nen är det möjligt att tala om ett kontinuum där lärarens vägledning kan ha
större respektive mindre betydelse för elevernas deltagande och därmed menings-
skapande. Lärarens vägledning aktualiserar frågan om var gränsen för lärarens
auktoritet går i diskussionerna. Jag kommer att behandla denna fråga i nästa
kapitel.

En ytterligare aspekt som har pedagogisk betydelse gäller närvaron av kön
och etnicitet. Jag har visat hur eleverna i klassrummet framför sina inlägg genom
att framträda som västerländska elever inom ramen för det västerländska sam-
hället. Ett resultat som inte kan generaliseras men där det finns skäl att anta att
fler än Hector och Sanja (kapitel 8.4.2) deltar som just svenska elever, även om
deras etniska bakgrund är en annan. Situationer där det framgår att eleverna
deltar genom olika sociala kategorier är deras bänkplaceringar utifrån kön, vil-
ket också illustrerades av några exempel, där kategorierna flickor och pojkar
används som resurser i elevernas skämtande. Det är dock inte vanligt att elever-
na aktualiserar sin könstillhörighet i den publika interaktionen. Den kvantitati-
va undersökningen visar att flickor inte lär sig att vara tysta under diskussioner-
na utan deltar i dem lika aktivt som pojkarna (kapitel 5.5).

I följande avsnitt ska jag nu mot bakgrund av denna genomgång reanalysera
två sekvenser från föregående kapitel 7 och 8. Analysen fokuserar hur elever



188

utvecklar tolkningar och sammanhang i olika frågor i två olika diskussionssitu-
ationer: sådana med lärarens vägledande frågeinitiativ samt i elevdebatter.

9.3 Lärande i diskussionerna belyst genom två reanalyserade fall
Lärandeprocesser kan förstås på olika sätt. Mitt intresse riktas här på hur
meningsskapande utvecklas i social interaktion. Min utgångspunkt är hämtad
från Gee & Green (1998) som i studier av klassrumsinteraktion använder be-
greppet ”tillfällen för lärande” (opportunities for learning). Vid tillfällen för lär-
ande utvecklar eleverna i interaktion olika tolkningar av vad de studerar och
därmed talar om. Jag använder Gee & Greens begrepp för att åsyfta hur elever
på olika sätt utvecklar och sammanbinder olika företeelser med varandra genom
att resonera om dem i interaktionen. Istället för Gee och Greens ”tillfällen för
lärande” vill jag använda begreppet ”former för lärande” för att betona att
kognitiva/meningsskapande processer aktualiseras i konkreta situationer, där
interaktionen äger rum.

Utveckling och förändringar av tolkningar medieras genom att deltagandet
utvecklas och förändras i interaktionen (jfr Schegloff 1991). Därför är det viktigt
att också uppmärksamma hur resonemangen utvecklas genom det sociala delta-
gandet. Jag inleder med lärar-elevinteraktionen.

9.3.1 Lärande i lärar-elevinteraktionen
Enligt Rogoff (1994, s. 220) kan en vuxen fungera som medhjälpare för en yngre
deltagare utan att för den skull få rollen som den slutliga auktoriteten. I linje
med Rogoff kan man också förstå Wells & Nassaji (1999) som betraktar I-R-U
formatet som en resurs, där eleverna i helklassundervisning får möjlighet att ut-
veckla resonemang av olika slag (kapitel 3.3.2). Utifrån Rogoff och Wells &
Nassaji kunde man betrakta vägledande sekvenser i lärar-elevinteraktionen så
att läraren erbjuder eleverna stöd för att utveckla sin argumentation, i linje med
hur Gee & Green beskrivit lärande. Jag återvänder här till ett empiriskt exempel
från kapitel 7, där läraren ber Nilla vidareutveckla vad hon sagt om att följa
lagarna (7.2.3.2;  exempel 11).

Diskussionen rör elevernas beredskap för civil olydnad. Läraren inleder först
med en fråga (I-led i en I-R-U-sekvens), där hon visar att det aktuella temat inte
är uttömt. Sekvensen inleds med att läraren har pratat med Olle och hänvisar till
det ämne som de talat om (rad 01). Nilla som räcker upp handen introducerar ett
resonemang som läraren ber henne utveckla. För att förtydliga slutet av sekven-
sen (rad 29–30) hänvisar Nilla till en aktuell händelse, där veganer släppt ut
minkar ur deras burar, en händelse som troligtvis tagits upp i lektionens förbere-
dande bänkarbete.
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Exempel 2: Hur skulle du motivera [utvidgat exempel]
D05, Sjö, Bodil
01 L:  hur många ä- är det nån annan som tycker att att eh (1,5)

02     [vill motivera nån ståndpunkt när de gäller just militanta»

03 N:  [((hand upp))

04 L: »vegan[er

05 N:       [men

06 L:  nilla ((Nilla börjar ta ner handen))

07 N:  men det är just att bryta mot lagen det är ju att bryta mot

08     lagen och och alla tycker ju- är olika åsikter i de här med

09     vad som är rätt och fel

10 L:  mm

11 N:  så då kanske jag tycker nånting helt annat är rätt

12 L:  m[m

13 N:   [eller fel

14 L:  m[m

15 N:   [och (.) bryter mot nån annan lag och (.) d- blir som en

16     ond cirkel om man håller på och bryt- å bryter mot lagarna

17 L:  ha så det (.) där asså bryta mot lagarna kan vi inte göra

18     (.) kan du tänka dig nån situation (.) där du ändå sk[ulle»

19 N:                                                       [.hh»

20 L: »hamna i-

21 N: »ja- ja [ja

22 L:         [tror du på-

23 N: ((kniper ihop munnen)) det kan man (  ) tänka sig-

24 L: [ja

25 N: [till exempel smuggla flyktingar kan man ju tänka sig

26 L: ja

27 N: absolut,

28 L: och hur skulle du motiv[era den-

29 N:                        [jag vill inte t- ja vill inte ta

30    ställning till det där med (.) med minkarna eller (.)

31 L: näe=

32 N: =militanta veganer utan (.) det är [just (.) saken i sig

33 p:                                    [((harklar))

33 L: ja

34 N: (3,0) (.) att eh (1,7) >bryta mot lagen< ((nickar samtidigt))

35 L: aa vi måste ha dom (1,7) mm

36    (1,7)

37 L: vad säger du ingela

I exemplet framgår hur lärarens frågor bidrar till hur Nilla relaterar olika aspek-
ter på civil olydnad till varandra. Med sina frågor fokuserar läraren samtidigt
hur hon själv tolkar det problem som Nilla resonerar om. De aspekter som Nilla
relaterar till varandra inbegriper både en utveckling av hennes inledande inlägg
men också hur läraren och eleven förhåller sig till hur problemet ska förstås.

Istället för att direkt knyta an till lärarens fråga om militanta veganer (rad 01–
02) använder Nilla lärarens fråga till klassen för att lyfta fram ett mer generellt
tema om vilka effekter människors lagbrott kan få för andra människors attity-
der att hålla sig till lagarna. Man kan notera att hennes inlägg inte ligger i linje
med lärarens uppgiftsfråga som förutsätter att eleverna skulle kunna tänka sig
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att bryta mot lagen (se kapitel 7.1.1.1). Det resonemang som Nilla introducerar
blir också navet i hennes meningsutbyte med läraren. Presentationen av hennes
inlägg utvecklas först i samarbete med läraren som backar upp henne med tre
stödjande ”mm” (rad 10, 12, 14) innan Nilla markerat att hon är färdig med sitt
inlägg. Nillas ganska komplexa argument blir därigenom befäst som relevant
inför läraren och de andra i klassen.

Lärarens uppföljande tur (U + I-led) är sammansatt av både en inledande
omformulering (rad 17) och en påbyggd fråga (rad 18) som får sin betydelse
genom omformuleringen. Nillas inlägg beskrivs på ett generaliserande sätt ”det
(.) där asså bryta mot lagarna kan vi inte göra” (rad 17). Direkt därpå konstru-
erar läraren frågan om det ändå kunde finnas exempel på att Nilla själv i någon
situation skulle bryta mot lagen. Lärarens tolkning sker genom ett pedagogiskt
asymmetriskt format, där hon först lyssnar utan att själv behöva ge synpunkter
(rad 07–16; jfr. Hutchby 1996, s. 48).

Nilla låter inte läraren prata färdigt (rad 29) men svarar, vid en plats där hon
kunnat göra sig en tydlig bild av lärarens poäng (Jefferson 1983), att hon skulle
kunna tänka sig en situation där hon själv skulle kunna bryta mot lagen (R-led;
rad 23, 25, 27). I relation till läraren komplexa frågetur får Nillas respons här
den potentiella innebörden att hon motsäger sig själv, eftersom hon inledningsvis
sagt att det kan vara problematiskt att folk bryter mot lagarna. När läraren
övergår i talande och frågande position följer hon upp Nillas medgivande re-
spons och ber henne utveckla sitt inlägg genom en varförfråga (U+ I led) ”och
hur skulle du motivera den-”.

Nilla avböjer genom att svara (rad 29–34; ett av läraren ”uppbackat” R-led)
att hon inte vill ta ställning till konkreta fall utan att det som hon beskriver som
”saken” i sig är poängen. Hennes svar får till konsekvens att hon inte orienterar
sig mot innebörden i lärarens första komplexa fråga. Läraren formulerar sedan
hennes svar (U-led) med ”aa vi måste ha dom (0,7) mm” och visar att hon här är
tillräckligt nöjd med Nillas svar.

Nillas resonemang utvecklas inte endast inne i hennes huvud utan medieras
genom hennes deltagande i interaktionen mellan henne själv och läraren. Genom
lärarens sokratiska frågande i I-R-U-format får Nilla möjlighet att anknyta sitt
generella resonemang till hur hon skulle handla i konkreta situationer. Lärarens
frågor fungerar ur det perspektivet som en kommunikativ stötta (Säljö 2000,
s. 123) för Nilla, där hon som mer erfaren pedagogisk ledare skapar ett slags
utvecklingszon (Vygotskij 1980) för en mer elaborerad eller logisk argumenta-
tion, som blir en form för lärande i Gee & Greens betydelse. Lärandet eller me-
ningsskapandet utvecklas via pedagogiska processer som är typiska för klass-
rummets sätt att interagera, vilket framgår av att brett förankrade värderingar
och ett asymmetriskt frågeformat används som resurs av eleverna när de utveck-
lar resonemang.
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Men exemplet inbjuder också till fler tolkningar. Deltagarstrukturen sokratisk
dialog innefattar i exemplet också förhandlingar av lärarens frågepremisser. Nilla
visar med mimik och genom att hålla isär vad läraren försöker sammanfoga att
hon inte approprierar (Säljö 2000; Wertsch 1998) lärarens kommentarer och
använder sig av dem. Om man i analysen använder  bilden av läraren som en
stötta helt ut skulle det underlätta om det fanns ett generellt sätt att förstå hur
(den kontroversiella) frågan om lagbrott ska belysas. En sådan förståelse av frå-
gan finns dock knappast, inte ens om man föredrog att läraren borde agera som
så kallad neutral.

För att avgöra om man kan använda Wells & Nassaji eller Rogoffs modell för
att analysera sekvensen med Nilla och läraren kan man inte bara ta hänsyn till
om något lärs i  Gee & Greens (1998) tappning, till exempel genom elaborering-
ar, sammankopplingar eller genom konsekvenser i resonemang. Vi behöver ock-
så fråga till vad sådan argumentation används. Lärarens strategier är inte ge-
nomskinliga pedagogiska metoder, där eleverna på ett neutralt sätt ”får lära sig”
argumentera, utan inbegriper diskursiva processer där mening inne- och utesluts,
och som dessutom kan bli föremål för en mer eller mindre synlig förhandling i
mötet med eleverna. Svaret på om Nilla lär sig genom lärarens frågor blir sam-
manfattningsvis både ”ja” och ”det beror på”.

9.3.2 Lärande i elevdebatter
Debatten är en mycket vanlig form av diskussion i elevernas publika interaktion.
Burbules (1993) menar att debattens pedagogiska värde ligger i att olika sidor av
ett problem blir belysta. Jag ska bland annat pröva denna idé genom att åter-
vända till en förlängd sekvens där Rigmor och Per diskuterar skatter (kapitel
5.7.3.2) och där flera andra elever ansluter bakom Pers linje. Utmärkande för
exemplet är att eleverna agerar i grupp med fler deltagare än två och delar upp
sig i två olika positioner.

Till skillnad från det föregående exemplet är deltagandet här mer eller mindre
symmetriskt, innehåller inga I-R-U mönster och har ett polemiskt och expressivt
språk (Farrar 1988; se även kapitel 5.7.3.2). De tydliga markeringar som här
görs i en höger/vänsterfråga skulle läraren troligtvis också ha avhållit sig från.
Rigmors uttalande att sänkt skatt på pigjobb leder till klassklyftor får starka
reaktioner från flera andra elever och utvecklar en situation, där flera ibland
överlappande röster deltar. Sune, Jonas, Bea, Olivia, Åke och Ylva invänder mot
Rigmor och argumenterar för att sänkt skatt på städ- eller pigjobb kan ha posi-
tiva konsekvenser. Sekvensen inleds med en dialog mellan Rigmor och Per, där
Per nyligen redovisat sin grupps resultat och där de andra eleverna först fungerar
som överhörare innan de kommer in med sina direkta kommentarer som stödjer
Per.
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Exempel 3: Sänka skatten på pigjobb [utvidgat exempel]
D07, Sjö, Carl
01 P: (…) arbetskraft till exempel kan man sänka skatten på (.)

02    medan man ö:h höjer skatten påeh (.) varor som eh (.)

03    [man (.) inte önskar att (.) folket ska konsumera till»

04    [((R hand upp))

05 P: »exempel bensin (1,7) ö:h (2,5) miljöfarliga ämnen (.) öh (.)

06    vad (.) miljöpartiet kallar för en grön skatteväxling (1,0)

07    öh

08 L: rigmor (.) ((tar ned handen))

09 R: öh [va- tycker du att vi ska sänka skatten på eh pigjobb»

10 L:    [�(  )�

11 R: »exempelvis

12    (2,5)

13 P: pigjobb

14 R: j[a- asså för att det är ju- om eh man [ser de från det»

15 P:  [.hh he he                            [((inoff elevprat))

16 R: »borgeliga- borgeliga vill ju att man ska sänka- åså där

17     sänka skatten på städjobb att eh-

18 P: jaha [ja just det

19 R:      [eh såna där saker jag vet int[e- är de de du menar»

20 P:                              [£heh£

21 R: eller

22 P: ja det kan va=eh (.) en möjlighet ja

23 R: ja (.) att den lägre klassen får det ännu sämre (.) att dom

24    ska känna sig (  ) underlägsna och är med på att städa åt dom

25    (1,5)

26 R: eller allt[så:

27 FE:          [((reaktioner ohrb 1,5 sekund [))

28 S:                                         [(dom får ju ) arbete

29    ( [   )

30 J:   [(

31    [   )

32 P: [dom arbetar ju

33 J: det är ju jä[ttebra

34 B:             [är det bättre att gå på akassa eller

35 R: nä men det väl bättre att få eh bra jobb de- så att det finns

36    ju myck[et bättre jobb

37 O:        [men dom kanske inte [är anställda (    )

38 Å:                             [men kan- kan man inte få bättre

39    jobb så vad ska man [göra då

40 P:                     [(      )

41 f: (    )

42 Y: (men sänkt skatt om ( ) nu tycker att det är så dåligt [  )»

43 P:                                                        [jaha�

44 Y: »(  [   )

45 L:     [eh kurt har begärt ordet [men vi är ju inte fler [än att

46 P:                               [och-                   [och om

47    man- om det råkar va så nu att man inte är kompetent till att

48    göra nånting annat än att städa eller ha ett sånt jobb

49 Å: vad ska man göra då då

50 B: ((skrattar))

51 P: vad ska man göra då
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Också här utvecklas resonemang i frågan som inte bara är ”affektiva” i Farrars
(1988) betydelse.12 Elevernas argument för och emot sänkt skatt på arbete kan
formellt beskrivas i följande pro-et-contra punkter, där senare inlägg utvecklar
de föregående genom att avvisa dem: [pro]att man kan sänka skatten på arbete >
[contra] det blir orättvisa klassklyftor för vissa arbeten > [pro] arbetslöshet är ett
sämre alternativ än lägre löner > [contra] möjligheten finns att få ett bättre jobb
med en dräglig inkomst > [pro] det finns ändå skillnader i kompetens som måste
belönas. I interaktionen utvecklas naturligtvis inte argumenten genom ett for-
mellt pro-et-contra, utan genom ett dynamiskt samhandlande i grupp. Den alli-
ans som konstrueras mot Rigmor (rad 28–51) har en annan deltagarstruktur än
i det förra exemplet. Resonemanget sprids ut och förgrenas mellan flera elever,
där ”alliansen” understödjer varandra genom direkt turtagande (se kapitel 8.3.1).

Rigmor frågar först hur Per ställer sig till sänkt skatt på pigjobb efter att Per
redovisat sin grupps synpunkter (rad 09, 11). Hon gör som läraren Per individu-
ellt ansvarig för sin grupps resultat (se kapitel 6.1.2) och tolkar Pers (grupps)
inställning genom att lyfta fram exemplet med städjobb som hon aktualiserar att
de borgerliga partierna vill ha. När Per svarar att det är acceptabelt (rad 22)
lyfter Rigmor fram aspekten att en klass förtrycker en annan och använder sin
beskrivning för att omformulera vad Per har sagt: ”ja (.) att den lägre klassen får
det ännu sämre (.) att ja dom ska känna sig (  ) underlägsna och är med på att
städa åt dom” (rad 23–24). Hennes yttrande, som hon själv börjar reservera sig
mot efter pausen på rad 25, fungerar som igångsättare för flera direkta röster
som bestrider relevansen i hennes inlägg till Per. Resonemanget utvecklas genom
för och emot utan att eleverna enas eller kommer närmare varandra. Eleverna
för i debattens polemiserande form en sorts konsekvensresonemang som bygger
på innehållet i de föregående inläggen.

Också i denna sekvens är det möjligt att identifiera lärande i den första, kog-
nitiva betydelsen i enlighet med hur Gee & Green beskriver det. Genom att de
alternativa inläggen konkurerar utvecklas olika sätt att förstå problemet när
eleverna försöker besvara varandras utmaningar. Burbules idé att olika sidor blir
belysta i debatten framstår som rimlig utifrån mitt ovanstående resonemang,
men hans teoretiskt typologiska beskrivning kan nyanseras om man också an-
knyter den till en ytterligare aspekt som gäller innehållet i båda sekvenserna.

Även om klassrummets diskussioner aldrig är neutrala speglingar av den of-
fentliga debatten kan man i båda exemplen, och i ett stort antal andra, urskilja
gemensamma kännetecken för hur man argumenterar i de specifika frågorna
utanför klassrummet. Lärarens hållning att lagarna inte alltid måste följas obe-
roende av tid och rum skulle kunna ha företrätts av många skribenter utan att
behöva möta särskilt starkt motstånd. Elevernas tydligt identifierbara höger/vän-
sterpositioner i pigdebatten har motsvarigheter till hur frågan debatteras på den
partipolitiska arenan. De resonemang eleverna utvecklar är situerade i klassrum-
met med dess specifika former för kommunikation, något som blir särskilt tyd-
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ligt i det första exemplet. Men den offentliga debatten löses inte upp och blir
oigenkännlig i klassrummet (se kapitel 5.6). Allra tydligast blir detta i det sista
exemplet, där elevernas positioner i en partpolitisk fråga fungerar som diskus-
sionens drivkraft. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande och kommu-
nikation kan man säga att elevernas lärande resonemang i den offentliga debat-
ten nyskapas i elevernas argumentation samtidigt som den offentliga debatten
tjänar som föregående textuella händelser som används i klassrummets kontext
(Säljö 2000).

9.4 Konklusion
Min fjärde delfråga i avhandlingen var: vilka läroprocesser tar form under dis-
kussionerna? Eftersom kapitlets två första avsnitt redan kan ses som en tolkande
sammanfattning i sig ska jag här göra ytterligare en tolkning i kondenserad form
som komplettering till redan gjorda slutsatser i avsnitten 9.1–2. Diskussionerna
kan betraktas som divergent inriktad helklassundervisning men har samtidigt i
olika utsträckning drag som kan kännas igen i andra former av undervisning.
Interaktionsformat som kan knytas till plenarundervisning belyser tydligt hur
eleverna deltar i situationer utan att av läraren förväntas ha alla tillgängliga kun-
skaper/insikter för att diskutera skilda ämnen i den offentliga debatten.

Elevernas deltagande sker inom en pedagogiskt organiserad ram. De möts i
form av en skolklass under en lektion och har förberett sig innan diskussionen
tar vid. Diskussionen är ingen särskild händelse som eleverna alltid deltar i för
att de vore speciellt intresserade av att diskutera en viss fråga. Jag återkommer
till denna aspekt i 10.1. Ett annat drag som gör deltagandet till en pedagogisk
verksamhet, där eleverna deltar genom att bli introducerade, är de gemensamma
uppgifter som föregår diskussionen.

Elevernas deltagande i diskussioner kan mot bakgrund av denna beskrivning
beskrivas med vad Gordon et al. (2000) kallar ”citizens to be”. Samtidigt kan
man inom denna ram urskilja ett dynamiskt och mer eller mindre skiftande kon-
tinuum inom vilket eleverna agerar som redan respektive ännu-icke,13 där de blir
vägledda av läraren, framför allt när de samarbetar med läraren. I exempel 1 och
3 får eleverna rollen som mer självständiga i förhållande till läraren på ett sätt
som delvis kan jämföras med hur samhällsmedborgare deltar i diskussioner ut-
anför skolan, medan de i exempel 2 och i flera andra sammanhang snarare får
rollen som icke fullt utvecklade medborgare.14 Detta kan knytas till en fråga om
gränser för lärarens auktoritet som ska behandlas i nästa kapitel.

Vad gäller återkommande meningsskapande processer framgår hur lärarens
värderingar och elevernas stöd för och motstånd mot dem bidrar till hur den
offentliga debatten blir belyst. Vissa värden som har förankring i en svensk na-
tionell kontext aktualiseras som väsentliga men de ifrågasätts också och tas inte
endast för givna av alla elever. Diskussionerna har en återkommande dipolär
form av meningsskapande som i likhet med strategier som tillspetsningar (Potter
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1996, s. 187–194) också bidrar till att skapa ett riktat engagemang (Potter &
Puchta 1999) i diskussionen. De explorativa analyserna av lärande visar att elever-
na utvecklar mening genom att förbinda olika aspekter med varandra. Re-analy-
serna av sokratiska – respektive debattsituationer visar att meningsskapande sker
på olika sätt beroende på hur eleverna deltar och vilka ämnen som tas upp vari-
genom resonemang om de olika problemen utvecklas på olika sätt. Elevernas
resonemang kan ofta kan kännas igen i mönster från den offentliga debatten
samtidigt som klassrummets sammanhang och de individuella deltagarna också
omskapar den när debatten rekontextualiseras i klassrummet.

I jämförelse med Burbules (1993) och Bridges (1988) filosofiska ”måttstock-
ar” kan diskussionerna förstås som situerade i skolans sociokulturella samman-
hang med traditioner och rutiner som formar elevers erfarenheter av att delta
och konstruera mening. Om vi bättre vill förstå diskussioner och deras förutsätt-
ningar för lärande och demokratisk bildning finns det alltså goda skäl att under-
söka vad som sker i klassrumspraktiken.
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Noter

1 Det förekommer också undervisning med gemensam läsning eller gemensam filmvisning. Eftersom
studien är inriktad på interaktion har jag gjort denna fokusering på ansikte-mot-ansikte. Jag har
heller inte inkluderat arbete som görs utanför klassrummet, t.ex. läxor och fördjupningsarbeten av
olika slag. Det senare är för övrigt något som också kan innefattas i styrdokumentens diskuterande
aktiviteter.

2Om man ser till hela lektionen fungerar helklassundervisning av både typ A och B, liksom i flera av
lektionerna i min undersökning, som uppföljningar på bänkuppgifter (C och D) och blir då bland-
lektioner (Lindblad & Sahlström 1999). I praktiken är dock bänkundervisning situationer där lära-
ren ofta går runt och talar med eleverna. Att helt skilja ut bänkundervisning från lärarledd under-
visning är förmodligen omöjligt även om kontakten med eleverna får en mer sporadisk karaktär.

3 Nio av sexton diskussioner föregås av bänkarbete. Flera av dem utan bänkarbete har andra typer
av förberedande uppgifter, bland annat filmvisning i klassen.

4 Helklassdiskussionerna kan också ta sig andra former än vad som planerats som i diskussioner,
där läraren i I-R-E-sekvenser och genom anföranden talar den största delen av tiden. De planerade
diskussionerna tenderar då att i praktiken övergå till plenarundervisning, särskilt i samband med
vissa ämnen (se resonemang i 5.4). Mot bakgrund av den jämförande analysen i kapitel 5 är de
diskussioner, där eleverna talar, framför allt genom att debattera (kapitel 8.3), mest tydligt urskilj-
bara från plenarundervisning i motsats till dem, där läraren i form av läraranföranden och I-R-E-
sekvenser talar mest och i praktiken tenderar att övergå till plenarundervisning.

5 Detta kan ha att göra med det ämne som tas upp. Om eleverna kan antas vara mindre bekanta med
ämnet är det kanske lättare för läraren att ta sådana plenarundervisningsinitiativ och få dem accep-
terade.

6 Jag åsyftar här både den typ av exempel som jag fokuserat i kapitel 5–7, men även andra motsva-
rande situationer än i dem som redovisats.

7 I kapitel 3 och 8 underströk jag att diskussionerna inte ska förstås som social reproduktion i
enlighet med hur Love (1999) analyserat sina. Man behöver analytiskt åtskilja lärarens vägledande
initiativ från lärarens vägledande roll.

8 Att läraren tillåts ha så många roller är begripligt utifrån att elever redan i tidig ålder lär sig
mönster för hur man kommunicerar i klassrummet. Det betyder inte att elever förhåller sig passivt
och blir delar av ett ”skolsystem” (Parsons 1957). Tvärtom måste de betraktas som aktörer som
formar skolan genom sina handlingar. Deras handlande måste också förstås mot bakgrund av ruti-
ner, vars frånvaro skulle göra undervisning omöjlig att skilja ut från annan verksamhet. Men man
måste studera interaktionen för att förstå hur dessa rutiner används.

9 Det enda avvikande fallet där lärarens kommentar om rockmusik ”tystades” (Kapitel 7.2.5) är
dock från denna diskussion.

10 Debatten kännetecknas av deltagarnas förhållningssätt till varandra, medan lärarens frågor pekar
ut ett problem på ett språkligt plan genom att räkna upp alternativen. Därför är det enklare att
beskriva dipolaritet i form av frågor och svar än genom debatter som kan innehålla reservationer
och modifieringar. I båda fallen gäller dock att ett problem beskrivs utifrån två huvudpositioner.

11 I vissa situationer där läraren lyfter fram solidaritet med u-länder sker det inte något motstånd
från eleverna i den publika interaktionen (D01; D02; D03; D11). I D09 får läraren däremot jobba
för att övertyga framför allt Åke men i viss mån också Per om att vi har ett ansvar för människor i
fattiga länder. I diskussionen om civil olydnad är sekvensen med Nilla som analyseras nedan det
enda utvecklade (jfr. kapitel 5.7.2.4) exemplet på att eleverna inte accepterar lärarens linje som
själva diskussionens upplägg grundas på.
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12 Se konklusionen i kapitel 8.5.

13 Det gäller dock inte diskussionerna D02 och D03, där läraren har ett mycket stort talutrymme

14 Det är intressant att notera att en viss grad av ”redan” är nödvändig för att det överhudtaget ska
bli någon diskussion, annars skulle läraren ta över och göra diskussionen till monolog. I den bety-
delsen är elevernas ”redan” diskussionens grundläggande motor.
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Kapitel 10:

Avslutning – diskussioner,
utbildning och demokrati

Ett demokratiskt samhälle kan sägas vara beroende av att både medborgare och
blivande medborgare utvecklar kunskap om frågor i en för samhället gemensam
debatt där alla har rätt att delta. Man kan till exempel betrakta den parlamenta-
riska demokratin som ytterst sett beroende av medborgares kunskap om frågor i
den gemensamma debatten. I offentligt arrangerad utbildning för flertalet unga
människor kan många av den gemensamma debattens frågor tas upp till behand-
ling. Styrdokumentens skrivningar tolkades tidigare så att eleverna genom dis-
kuterande aktiviteter förväntas bli introducerade till sådana frågor med läraren
som den pedagogiskt ansvarige parten (kapitel 2.6). Gymnasieskolans kurs- och
läroplaner har sedan fyrtio år tillbaka haft sådana målsättningar som idag om-
fattar samtliga elever som deltar på något av gymnasiets praktiska eller teore-
tiska program. Jag ska utifrån resultatet av den empiriska undersökningen och
mot bakgrund av styrdokumenten resonera om hur diskussioner i gymnasiesko-
lan har en potential för att utveckla medborgares deltagande i samhällets gemen-
samma frågor.

10.1 Deltagandets legitimitet och skolans demokratipotential
Flera forskare (t.ex. Gutmann 1987; Hess 2002; Larsson 1997; se vidare kapitel
1.1) framhäver diskuterande aktiviteters potential för att (ut)bilda demokratiska
medborgare. Ambitioner av det slaget grundas på en samhälls- och demokrati-
uppfattning som de menar har konsekvenser för skolans undervisning. På samma
sätt kan man förstå styrdokumentens ambitioner att ha diskuterande aktiviteter
som utbildningspolitisk målsättning. Offentligt arrangerad undervisning är inte
bara en individuell eller lokal utan också en vidare politisk angelägenhet.

För elevernas deltagande i klassrummet blir styrdokumentens mål med disku-
terande aktiviteter delvis en skyldighet, något som på styrdokumentsnivå för-
väntas av dem som blivande eller potentiella medborgare.1 Skolan är troligen en
av de få miljöer i samhället där individer inte kan avstå från att – i planerade
former – engagera sig i gemensamma livs- och samhällsfrågor. Utbildningens po-
tential för demokratin eller demokratins beroende av utbildningen inrymmer allt-
så elevernas skyldighet att delta i diskuterande aktiviteter genom tal och skrift.
Detta kommer tydligt till uttryck i de samhällsorienterade ämnenas kursplaner
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och de nuvarande kärnämnena samhälls- och religionskunskap som läses av samt-
liga gymnasieelever.2

En anslutande fråga är om och i såfall hur skolan via sin ledning och sina
lärare har legitimitet att tala om för elever om, när och vad de ska diskutera. I så
kallad deliberativ demokratiteori används begreppet legitim politiskt makt (Erik-
sen & Weigård 2000, s. 159) för att definiera medborgares frivilliga medverkan
i den politiska debatten. Att eleverna har en skyldighet att delta i diskussioner av
olika slag kan ses som ett uttryck för att de ännu inte betraktas som fria medbor-
gare som kan välja att inte engagera sig i en viss politisk fråga. Istället, kunde
man tolka det, är utbildningens roll att via diskuterande aktiviteter introducera
eleverna till debatten innan de eventuellt väljer att avstå från att engagera sig i
olika frågor efter utbildningen när de själva kan välja.

Utbildningspolitiska mål är beroende av vad som sker i klassrum liksom klass-
rummet i vid mening är en följd av politiska beslut. Den empiriska undersök-
ningen har visat att diskussioner i klassrum inte är en följd av implementering av
läroplaner utan också är sociala samhandlingar.3 I frågesekvenser där läraren
försöker engagera tysta elever framkommer att vissa elever helt enkelt inte vill
säga något (kapitel 6.3; 7.2.1). Att vissa elever inte visar intresse för att delta kan
förstås mot bakgrund av att de deltar i en skolklass med diskussion på skolsche-
mat (kapitel 5.1). De möter inte de andra deltagarna på grund av att de ska
diskutera. Varje enskild elev behöver därför inte vara intresserad av att delta i
diskussionen.4 Som underströks i slutet av kapitel 6.3 fordrar diskussionerna ett
aktivt samarbete mellan lärare och elever för att komma till stånd och exempli-
fieras av att diskussionerna öppnades på ett sätt som inte överensstämde med
lärarens tolkning av ämnet eller initiativ till uppgift.

Om man utgår från att diskussionerna är samhandlingar är det inte heller
självklart att (alla) elever är lika intresserade av att diskutera allt som läraren
aktualiserar. Läraren och eleverna måste mötas och bli tillräckligt överens om
vad som är viktigt, vilket kan ses som en aspekt av ett övergripande dilemma att
skolan ska introducera elever till en offentlig debatt som samtidigt förutsätter att
eleverna är intresserade av att diskutera. Biesta & Säfström (2002) menar att
demokratisk bildning måste börja i problem som har anknytning till deltagarnas
liv och erfarenhet. Som framgick av översiktsanalysen i kapitel 5 är eleverna mer
aktiva i diskussioner där man kunde anta att ämnet var bekant från deras var-
dag. I den diskussion där eleverna är mest aktiva, om pornografi (D12), har de
dessutom fått vara med och välja ämne själva, åtminstone i kollektiv form.

Även om ämnets innehåll kan vara intressant att relatera till elevernas erfaren-
heter, säger det ytterst sett inget om de processer som föregått valet av ämne.
Forsbergs (2000) studie erbjuder en djupare förståelse av relationen mellan inne-
håll och elevers intressen. I sin studie av elevinflytande lyfter hon fram elevers så
kallade autentiska intresse och förstår detta i förhållande till beslutsprocesser
där eleverna har en aktiv roll. Utifrån ett sådant synsätt räcker det inte att endast
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säga ”vi behöver mer diskussioner för att utveckla demokratin”. Man löper då
risken att endast uppmärksamma samhällets framtida behov utanför klassrum-
met och förbise det praktiska och (mikro)politiska förhållandet att eleverna själ-
va måste visa ett positivt intresse för att det överhuvudtaget ska bli en diskussion.

10.2 Elevernas deltagande såsom redan och sedan
Redan i styrdokumenten framräder ett dilemma som gäller i vilken form diskute-
rande aktiviteter ska bedrivas. Elevernas kommentarer och omdöme förväntas
stå i fokus för undervisningen samtidigt som eleverna deltar i diskussionerna för
att lära sig något de ännu inte kan, med sikte på deras framtida kompetens. Jag
har knutit detta dilemma eller spänningsförhållande till hur Billig et al. (1988)
beskriver modern undervisning där ambitionen med elevcentrerade arbetsformer
i vardagspraktiken ”trängs med” lärarcentrerade arbetsformer. I föregående ka-
pitel beskrevs elevernas deltagande i helklassdiskussionerna i termer av redan-
och-ännu-icke, både som en grundform men också som ett dynamiskt och mer
eller mindre skiftande kontinuum, inom vilken elevernas roller varierar mellan
redan och ännu-icke, eller ”sedan”. Särskilt tydlig blir elevens sedan-roll när
läraren i interaktionen agerar som den mest kunnige och där eleverna samarbe-
tar med läraren. Att lärarens auktoritet inte är given utan konstrueras i interak-
tion framgår i situationer där eleverna förhandlar lärarens initiativ och där dess-
utom deras roll som mer ”redan” också synliggörs på deras eget initiativ.

Kan man tänka sig möjligheten att elevers pedagogiska möte med den offent-
liga debatten i högre grad kunde ske genom ett redan-deltagande, ungefär som i
en stor del av pornografidiskussionen som jag beskrev i föregående kapitel (9.2)?

Inte minst när man studerar styrdokument framstår det delvis som utopiskt
att eleverna i framtiden skulle delta i diskuterande aktiviteter på helt jämlika
villkor med läraren. Vissa ämnesområden kanske här ger eleverna ett större ut-
rymme tillsammans med att de själva fått inflytande över att bestämma om äm-
net. Men att föreställa sig ett deltagande där läraren reduceras till att distribuera
ordet är troligen svårt utifrån hur lärare (med stöd av flera elever?) uppfattar sin
yrkesroll också under diskuterande aktiviteter och i anslutning till vad som står
och har stått i styrdokumenten om lärarens pedagogiska ansvar för elevers ut-
veckling av kunskap och delaktighet i samhällets grundläggande värderingar. Jag
ska i två underavsnitt resonera om elevernas deltagande inom ramen för lärarens
pedagogiskt asymmetriska roll.

10.2.1 Lärarens kunskapsauktoritet
I styrdokumenten förekommer kunskapsmål där eleverna förväntas få nya kun-
skaper parallellt med målen att diskutera (kapitel 2.5).5 Analysen visar att lärare
bland annat använder diskussionerna för att presentera kunskap som eleverna
inte antas känna till och att eleverna som regel accepterar att läraren gör det.
Lärarens roll blir sammansatt av att både fungera som diskussionsledare och
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samtidigt kunskapsauktoritet. Därvid tangeras frågan om gränserna för lärarens
auktoritet. Om diskussionerna ska fungera som tillfällen där eleverna får möjlig-
het till delaktighet i den offentliga debatten är det inte helt självklart att de också
ska acceptera att läraren kan mer än de själva.

Bridges motsätter sig att någon skulle vara underställd den andre i kunskap
och menar dessutom att det stämmer med hur deltagarna själva uppfattar po-
ängen med diskussioner:

(…) in contexts in which teachers regard themselves or are as perceived as the
experts (as having radically superior access to relevant knowledge) neither the
teacher nor the pupils can see much point in discussion. (Bridges 1988, s. 23)

Utifrån hur deltagarna agerar generellt i denna undersökning kan man vara nå-
got tveksam till Bridges påstående av hur lärare och elev beskrivs.6 Bridges vill i
ett annat kapitel hantera problemet med auktoritet genom att skilja ut kunskap-
sområden där till exempel läraren (”e.g. the teacher”, s. 64) kan utöva auktori-
tet, som i frågor där alla skulle vara överens om svaret, visavi andra kunskap-
sområden där det finns delade meningar (Bridges 1988, s. 63–64). Ett problem
med Bridges förslag är att det kan vara svårt att avgöra vad som är allmänt
erkänd kunskap, eller ibland varför viss kunskap förtjänar att vara utgångspunkt
istället för att bli föremål för diskussion.7 Det blir i så fall upp till läraren själv att
göra detta, vilket teoretiskt kommer att ge läraren rollen som meta-auktoritet.

Något liknande Bridges är Burbules förespråkande av en ”känsligt utövad”
auktoritet där deltagarnas relation till auktoriteten kännetecknas av att vara flex-
ibel snarare än permanent (Burbules 1993, s. 35). Mot bakgrund av att ansvar-
fördelningen i skolans undervisning också kan legitimeras via styrdokument blir
emellertid både Bridges Burbules radikala förhållningssätt troligtvis svåra att
förverkliga utan fungerar istället som pedagogiska visioner. Deras poänger skul-
le i såfall ligga i att peka ut en filosofiskt grundad ”måttstock” utan anspråk på
vad man i praktiken kan förverkliga eller inte (se kapitel 3.1).

Även om man utgår från att en mer eller mindre grad av ansvarsfördelning på
detta område är en realistisk förväntan kan det finnas anledning att uppmärk-
samma om lärarens agerande får möjlighet att bli belyst i undervisningen (jfr
Simons 1994). Ur ett perspektiv skapar ett sådant förslag bara nya spörsmål: hur
förs en sådan metadiskussion och när? Om frågan är huruvida lärarledda diskus-
sioner kan bidra till utveckling av deltagande i en gemensam debatt tror jag
samtidigt att ett alltför okritiskt eller instrumentellt synsätt på lärarens auktori-
tet kan fungera som begränsning. Åtminstone om ett viktigt syfte med diskussio-
ner är att eleverna ska erbjudas möjlighet att utveckla ett kritiskt och mer själv-
ständigt sätt att förhålla sig till de frågor som tas upp.
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10.2.2 Diskussioner som samhällsfostran
Ett tema som framkom i några av styrdokumenten (kapitel 2.2; 2.5) var också
att diskuterande aktiviteter förväntas utveckla vissa värden. Framför allt vid si-
dan om målen att diskutera förekommer i samtliga dokument också målsätt-
ningar att förmedla vissa värden till eleverna. Enligt Love (1999; 2001) var lära-
rens moraliska evalueringar ett centralt inslag i de australiensiska helklass-
diskussioner hon undersökt, vilket har en tydlig motsvarighet i en svensk fallstu-
die av Garpelin et al. (1995; se även Liljestrand 1997, s. 129). Resultatet av
kapitel 6 och 7 visar att lärarna ibland också använder sig av diskussionerna för
att framhålla vissa värden till skillnad från dokumenten som oftast särskiljer
fostrande målsättningar från mål som gäller diskuterande aktiviteter. Lärarna
framhåller politiskt moraliska värderingar som är brett förankrade i samhället. I
sådana situationer framkommer tydligt att eleverna betraktas inte bara som ”re-
dan” utan bemöts som potentiella medborgare med förväntningar på hur fram-
tida svenska medborgare ska förhålla sig i olika frågor.8

Att diskuterande aktiviteter från lärarens synvinkel skulle bli värderingsfria
och lika öppna för alla inslag från elever strider mot hur troligtvis de flesta lärare
uppfattar sin yrkesroll generellt och också hur den i sin tur kan legitimeras i
styrdokumenten. Samtidigt bidrar lärarens framhållande av vissa värderingar till
att göra vad som annonseras som diskussion till en verksamhet med komplexa
spelregler. När eleverna förhandlar lärarens uppfattning – vad som sker i en stör-
re eller mindre grad på alla de områden som lärarna lyfter fram – framgår att
lärarens uppfattningar inte är de enda möjliga men också att läraren inte alltid
lyckas med att överföra dominerande värderingar till eleverna.

En ytterligare tolkning av detta är att lärarna också agerar utifrån sin indivi-
duella uppfattning och inte bara är representanter för samhället, d.v.s. professio-
nella. Alla håller ju faktiskt inte med vad lärarna säger i klassrummet. Mot bak-
grund av att lärarna också agerar som individer med individuella åsikter är det
möjligt att fråga om läraren skulle kunna framträda i form av ”jag tycker” eller
”min uppfattning är” för att synliggöra sin roll som påverkare för diskussions-
deltagarna. Det senare utöver att som på kunskapsområdet göra sitt eget ageran-
de till föremål för (meta)diskussion i klassen (Simons 1994). I anslutning härtill
är det möjligt att hävda att även brett förankrade värderingar både är och bör
vara möjliga att ifrågasätta inom ramen för skolans undervisning (Liljestrand
1999). Skolan varken kan eller ska försöka överföra samhällets centrala värde-
ringar utan elevernas aktiva medverkan.

10.3 Problemlösande och demokratiskt deltagande
Flera samhällsteoretiker lyfter fram behovet av gemensam problemlösning (t.ex.
Eriksen & Weigård 2000; Honneth 1998; Schudson 1997) för att demokratin
ska kunna utvecklas. I linje med en sådan demokratiuppfattning vore det möjligt
att betrakta skolan som en plats där eleverna fick resonera kring lösningar ge-
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mensamma politiska problem, något som bland annat ligger i linje med supp-
lementet för samhällskunskap (kapitel 2.4).9 Begreppet problemlösning behöver
inte åsyfta en resultatinriktad aktivitet som leder fram till politiska åtgärdsför-
slag. I linje med ovan nämnda referenser karakteriseras problemlösning av att en
gemensam politisk fråga identifieras, till exempel u-länders försörjningsproblem
eller dödstraffets vara eller icke vara, och blir föremål för diskussion om hur
man politiskt borde hantera problemet eller frågan.

Helklassdiskussionerna kan tolkas som problemlösande aktiviteter när delta-
garna har identifierat något område där de föreslår ett eller flera handlingsalter-
nativ för att hantera en samhällelig angelägenhet. Det behöver alltså inte bara
gälla den typ av samspelande som jag i kapitel 8.3.2 benämnde som ”Problem-
lösande interaktion”. När en grupp flickor argumenterar för att en viss sorts
pornografi bör förbjudas, eller när elever argumenterar för eller mot sänkt skatt
på arbete, ägnar de sig åt att försöka lösa samhällsproblem från skilda perspek-
tiv. Också i situationer där läraren leder och/eller vägleder eleverna kan diskus-
sionerna beskrivas som problemlösande, t.ex. när läraren ber eleverna om skäl
för vad säger om nazisters yttrandefrihet eller om att sänka sin egen levnadsstan-
dard. Jag säger det senare mot bakgrund av mitt föregående resonemang om
gränserna för lärarens auktoritet.

I flera andra fall kännetecknas inte diskussionen av problemlösning, exempel-
vis när synen på andra kulturer (D08b) eller livsåskådningsfenomen som New
Age står i fokus. Bland annat i de sekvenser som berör kön i kapitel 8 (8.4.1)
handlar diskussionen inte om gemensamma politiska problem utan om hur del-
tagarna uppfattar varandra. Om man antar att demokratiskt medborgarskap
också innefattar andra aspekter än problemlösning behöver sådana situationer
inte uppfattas som en brist. Med Biesta & Säfström (2002) liksom Ljunggren
(1997) kan man också förstå demokrati som elevers möjlighet att utvecklas till-
sammans med olika andra. Med forskare som Fine (1993), Garpelin et al. (1995,
s. 49) och Miller & Tryzna (1997) är det möjligt att betrakta skolklassen som en
arena där olika röster kan göras hörda, mötas och/eller utveckla olika argument
(se kapitel 3.4; 9.3).

Huruvida problemlösning ska betraktas som viktig i klassrummet beror sna-
rare på vilken aspekt av demokrati som står i fokus. Det är alltså möjligt att
urskilja åtminstone två dimensioner i helklassdiskussionerna som sammanhäng-
er med demokratiskt medborgarskap: gemensam problemlösning och själva mö-
tet med andras uppfattningar  och förhållningssätt som gäller frågor i en offent-
lig debatt. Kan man önska att det vore annorlunda – att diskussionernas poten-
tial för demokratiskt deltagande kunde tas till vara mer än vad som är fallet, till
exempel genom att problemlösning skulle ställas ännu tydligare i fokus för dis-
kussionerna? Frågan blir då återigen vem som ska ger rätten att påverka diskus-
sionernas innehåll. Om elever förväntas delta i diskuterande aktiviteter fordras
deras intresse och medverkan för hur detta ska ta form i undervisningen. Analy-
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ser som gäller utbildningens möjligheter att förankra och fördjupa demokratin
behöver mot bakgrund av föregående resonemang ställa minst två typer av frå-
gor: sådana som tar sin utgångspunkt i det omgivande samhällets problem och
frågor som berör elevernas intressen att medverka i diskuterande aktiviteter.

10.4 Epilog
Utbildning av moderna demokratiska medborgare är som framgått en komplex
uppgift. Man kan också hävda att organiserad utbildning har betydelse för hur
människor i ett modernt samhälle både utvecklas och förväntas delta i ett sam-
hälle som har självständiga och kritiska individer som sitt måtto. Unga elever
betraktas i utbildningsdokument om diskuterande aktiviteter som potentiella,
d.v.s. redan-men-ännu-icke, medborgare. I analyser av klassrumsdiskussioner,
där elever i undervisning förväntas bli introducerade till det offentliga samtalet,
har jag försökt visa på ett antal centrala pedagogiska processer inom detta spän-
ningsfält. Utan anspråk på att ”lösa” skolans uppgift kan studier av den levda
utbildningspraktiken hjälpa oss att förstå mer om förutsättningar för den breda
utbildningens möjligheter att utveckla unga människors deltagande i den gemen-
samma demokratiska debatten om hur vi ska leva våra liv.
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Noter

1 Begreppet potentiella medborgare syftar på att eleverna i dokumenten betraktas som legitima
deltagare i en gemensam debatt samtidigt som de utbildas för framtiden. De är ur det perspektivet
varken medborgare eller ickemedborgare utan potentiella, på-väg-att-bli, medborgare.

2 För att kunna förstå relationen mellan utbildning och demokrati menar jag att det är en poäng att
studera utbildning som omfattar det stora flertalet unga människor. Hess (2002) som skriver om
behovet av diskussioner om kontroversiella frågor har endast studerat en valbar kurs i en ameri-
kansk skola, vilket jag menar kan vara en begränsning.

3 Ur ett interaktionsperspektiv är skolklassen ett resultat av vad deltagarna i klassen gör tillsam-
mans som kan innefatta aspekter som samarbete, förhandling eller motstånd. Skolklassens hand-
lande konstrueras genom dynamiskt samspel och är inte endast en följd av politiska beslut (jfr.
Garpelin 1997; Linell 1999).

4 Det är möjligt att det gäller just helklassdiskussioner och inte andra diskuterande uppgifter, t.ex.
skriftliga. Ändå visar exemplen på att eleverna deltar i en annan kontext än där deltagandet är
grundat i ett frivilligt och individuellt beslut.

5 Lpf -94 skriver under rubriken ”Skolans huvuduppgifter”: ”Huvuduppgiften för de frivilliga skol-
formerna är att förmedla kunskaper och skapa förutsätningar för att eleverna ska tillägna sig och
utveckla kunskaper.” (s. 25).

6 Billig et al. (1988) för en diskussion utifrån Durkheim (1969/1898) om dilemmat med de intellek-
tuellas roll i en demokrati. Även om alla medborgare betraktas som legitima bedömare av gemen-
samma frågor utbildas samtidigt experter på olika områden som får legitimitet att agera som just
experter i samma frågor. De knyter dilemmat till hur lärare agerar och talar om sig själva i under-
visningssituationer. I undervisningen fungerar läraren i en viss mening som ställföreträdande expert
och eleverna som icke experter.

7 I den empiriska analysen har lärarens kommentarer tolkats som diskursiva konstruktioner (Potter
1996). Vad som härvid kan påpekas är att hans distinktion riskerar att bli alltför substantiell. Lära-
rens kunskaps- och faktakonstruktioner inbegriper inte endast om läraren kan eller inte kan sitt
ämne utan även vad lärarens kunskaper används till under diskussionens gång. När läraren lyfter in
en aspekt sker en fokusering av något som belyser temat eller det övergripande ämnet på ett visst
sätt och pekar ut en riktning för hur det ska behandlas med hjälp av hänvisningen till det ”fak-
tiska”.

8 En vidare tolkning av lärarens försök att använda diskussionerna som redskap för fostran är att
diskussioner och samtal utgör en av det moderna samhällets metoder för att övertyga om vissa
värden som olika institutioner företräder. För att ta ett tänkbart exempel. Skolans lärare tar inte
bara ställning mot rasism genom att försöka åtgärda konkreta problem; de arrangerar också diskus-
sioner om rasism där frågan behandlas i en mer öppen form med syftet att flera elever själva ska
komma fram till att det faktiskt finns goda skäl att vara mot rasism och bekämpa den. Lärarens
framhållande av värderingar är inte bara ett fenomen som förekommer i skolan. Svensson (2001)
visar att programledare i TV-debatter bland annat känneteckas av att framhålla just brett förank-
rade värderingar.

9 Demokratiutredningens betänkande ”En uthållig demokrati” (2000) skriver i anslutning till ett
sådant synsätt: ”Vi vill att varje medborgare på olika nivåer av samhällsförvaltningen och under
olika tider av sitt liv deltar när de gemensamma angelägenheterna ska lösas. Här har skolan, folk-
bildningen och ideella organisationer alltjämt en nyckelroll att spela.” (SOU 2000, s. 34). Skolan
nämns i ett sammanhang där eleverna åtminstone tenderar att betraktas som samhällsmedborgare i
ett tidigt skede av livet. Skolan beskrivs tillsammans med folkbildning och ideella organisationer
som en arena för gemensamma överväganden.
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SUMMARY
The classroom as an arena for discussions

Background and aim
A distinguishing feature of democratic societies is the right to have and to ex-
press different opinions concerning how society should be and how life should
be lived in general. A public debate about such issues can be considered a
cornerstone for a modern, secular and democratic society.  In the official steering-
documents for the Swedish upper secondary school (sv. gymnasieskolan) it is
stated that students should take part in discussing-activities about questions that
are subjects for public controversy. This goal can be seen as a consequence of
schools as important institutions in which future citizens are supposed to be
shaped according to dominant traditions of values (Durkheim 1956).

Many scholars consider education to be an important condition for develo-
ping democratic citizens. If a democratic society presupposes, to a sufficient de-
gree, citizens’ engagement in common questions, the school could be seen as an
arena preparing for democratic life by offering for young people opportunities to
discuss questions from the public debate (Gutmann 1987; Hess 2002; Larson
1997; Miller 1997). Most of young people, between 16–18 years of age, attend
the Swedish upper secondary school. Although schools offer students different
programs, everyone has to participate in compulsory subjects, so called core-
subjects (sv. kärnämnen), among them religious- and social studies.  In these
subjects, discussions about controversial public issues are included as a regular
feature of the school-schedule.

Studies of discussions in their everyday contexts are, however, rare. The idea
that education should prepare students for involvement in common public ques-
tions can be related to the circumstance as mentioned, that almost all young
people between 16–18 are participating in religious- and social studies as com-
pulsory subjects in the Swedish upper secondary school, subjects which include
discussions about controversial issues. Against this background my aim is to
investigate classroom discussions about public issues in their everyday context.
Since the teacher can be seen as an important agent in teaching situations, I have
chosen to investigate teacher-led whole class discussions.
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My main aim is specified by five research questions:

(1) What are the common respectively different patterns of the discussions?
(Chapter 5)

(2) What methods are used by the teacher to initiate the students to comment on
different questions/topics of discussion, and how do the students respond to these
initiatives? (Chapter 6 and 7)

(3) How do students exchange meaning with each other in the discussions?
(Chapter 8)

The dissertation concludes with two reasoning questions that follow up the for-
mer empirical investigation:

(4) What teaching processes are shaped during the discussions?

(5) What conditions to take part of questions from the public debate are offered
in classroom discussions for the students?

In chapter 2 a survey of official steering-documents is made. From the origin of
the Swedish upper secondary school in 1960 there has been different goals with
the common hallmark that students are expected to take “personal” standpoints
about controversial issues in the public debate. An interpretation of these kinds
of goals is that the teacher has a central role to introduce different questions and
problems for the students. At the same time the students are supposed to act as
relatively autonomous participants, in the sense that their own comments about
the questions are placed in the foreground of the activity. The complex role of
the teacher is therefore considered an important aspect to investigate. This is
done by choosing a teacher led whole class format as the empirical unit, together
with two chapters that focus on the teacher-student interaction (Chapters 6–7).
But the interactions of the students are also important, not the least because the
documents seem to presuppose a teaching situation in which many students are
present at the same time.  Such an examination is presented in chapter 8.

Data, method and theory
The empirical data consists of video recordings from 14 lessons (8 social studies
lessons and 6 religious studies lessons). Five teachers and six classes took part in
the dissertation project. Five of these classes consisted of students of theoretical
programmes and one class consisted of students of a practical “trade-programme”
(sv. yrkesprogram). As a complement to the recordings, the data also consists of
classroom observations and collection of different teaching materials. Apart from
a quantitative analysis of speech distribution between teacher and students, and
between boys and girls in the class, a qualitative method is employed. Different
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patterns of participation called “formats of interaction” are analysed in each
chapter. Within, and in addition to this analytic frame, different patterns of
meaning making are noticed.

A classroom discussion is analytically counted as “discussion” if the partici-
pants in the classroom themselves define, or frame (Goffman1974) an approach-
ing activity as such. Within this anticipated and global activity, different com-
ments by the students on the actual subject are a regular feature. However, to a
certain extent in all discussions, the teacher still has the right to act as a “tradi-
tional” teacher (e.g. to initiate I-R-E-sequences and to evaluate students’ contri-
butions) within this frame, along with the contributions that are given by the
students. Discussions can therefore be considered as compound global activities
that also include “teacher centred” local formats for participation, on the as-
sumption that students’ contributions to the discussions are recurrent according
to the initial definition of the activity.

The discussions are further analysed from a perspective of interaction (Linell
1998a; Hydén 2001a) in which patterns of participation and meaning making
are shaped through participants’ sequential actions. For example, the teacher’s
questions are not to be seen as monological speech-acts, but receive their mea-
ning and function from the responses of the students. The interaction takes place
in different contexts – sequential contexts, frames, socio-cultural contexts – that
shape the actions of the individual speakers. Contexts are at the same time dyna-
mic units, in the sense that the interaction of the participants contributes in sha-
ping these contexts in different ways (Linell 1998a).

Results
Chapter 5 is a comparative analysis from a bird’s eye perspective. What is com-
mon to all discussions is that they start with some kind of preparation by the
students. This illustrates that the students are participating in a group with two
kinds of expectations: to learn about the topic and to act as debaters with perso-
nal attitudes. Ten general formats of interaction are discerned with three main
functions: teacher’s attempt to open and initiate discussion; teacher-student for-
mats that are not initiating discussion (e.g. IRE, teacher’s lectures and evaluations)
and format of interactions in which students are exchanging meanings between
each other. In teacher-student formats that are not initiating discussion the dou-
ble role of the students, mentioned above, becomes most visible.

The analysis of speech distribution during discussions shows a variation bet-
ween 22% to 73% for the amount of words uttered by the teacher. The mean
value for all discussions was 45,6% for the teacher, compared to the students
54,4%. When the teacher is responsible for considerably more than 50% of the
total amount of words, it is possible to ask if the activity – to have a discussion –
was carried out according to how the activity was initially defined. In discussions
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with a high level of student activity it is possible to see a connection to topics that
presumably are familiar to the students and their life-world. The discussion with
most student talk, 78% on pornography, was prepared by the teacher and stu-
dents together. The comparison of speech distribution between boys and girls
showed almost no differences. The distribution of speech between teachers and
students can be related to the occurrence of different formats of interaction. When
the teacher is talking to a great extent, formats that are not initiating discussion
are common. When the students are talking to a great extent, formats of interac-
tions in which students are exchanging meanings between each other are com-
mon. However, even in such “student active” discussions, the teacher is using
formats that are not initiating discussion. Students are thus participating in class-
room discussions as potential debaters, a theme that can be related to a dilemma
(se below).

In chapter 6 openings of the discussions are analysed. The teacher and stu-
dents make current textual events from former phase(s) as a resource for the
opening of the whole class discussion phase. Students show the collective results
of their former discussions-task through one individual student, who speaks for
him/herself as well as for his/her desk companion. Such “both-and” participa-
tion  is considered typical of pedagogic discussions, which partly take as their
starting point preparation work that presupposes the students need for introduc-
tion in the discussion. At the same time, the students’ need to be individually
accountable for what they say as responsible members of a discussion.

A more or less shared perspective on the topic is a precondition for a common
discussion, with a mutual focus of the participants in the class. It is shown that
the establishment of perspectives, and also the teacher’s choice of preparation
exercise, can be subjected to negotiations. This negotiation points to a dilemma
(Billig et al. 1988), typical of discussions (and many other kinds of modern teach-
ing): a tension between student on the one hand and teacher centring on the
other. Another phenomenon in openings that can be related to this kind of ten-
sion is when the teacher is provoking the class by incisive presentations of the
discussion subject, to achieve a directed spontaneity (Potter & Puchta 1999).

Chapter 7 continues the investigation of teacher questions. As in the previous
chapter, questions here refer to utterances to which the students have first hand
knowledge, with the purpose of asking for their opinions to the discussion sub-
ject. Such questions (c. f. Nystrand & Gamoran 1991) are important tools for
the teacher in leading and guiding the students. Two classes of (B) questions-
sequences are discerned: one in which the teacher points out a direction for how
the subject should be elucidated. In the other class of sequences the teacher at-
tempt to involve the students, ask for their reasons, provide with new knowledge
and introduce certain values. The investigation shows that questions can never
be open in an abstract sense, and that many patterns of questions are compre-
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hensible against the background of the school as a socio-cultural setting (Säljö
2000).

While the official documents treat goals about mediation (sv. förmedling) of
knowledge and values as almost separated from goals concerning discussion-
activities, the practice in the classroom instead shows that such goals are intert-
wined in the teacher’s daily instruction. The result in this chapter, together with
chapter 6, illustrate a dilemma between teacher- and student centring that is
most visible when the teacher gets a guiding role, as in the second class of ques-
tions above. Sequences where students negotiate the teacher’s initiatives can the-
oretically be considered as situations in which different kinds of perspectives are
made visible to the analyst, and it also illustrates the dilemma mentioned above.

Chapter 8 examines the public interaction of the students. Because of the
teacher’s presence in the discussions, the interaction of the students is often inter-
twined with that of the teacher. I distinguish between situations where the teach-
er is directly and not directly involved. The teacher can, however, be indirectly
involved if the students are clearly oriented to formulations or other comments
made by the teacher, even if he/she is not active in their present conversation. In
the first section of the chapter I offer a typology with five general meaning-orien-
tations of the interlocutors: (a) co-operation, or support (b) questioning where a
contribution made previously by a student is doubted (c) additions that neither
doubt nor support a former insertion (e.g. narrating) (d) joking or teasing (e)
comments on the activity as such.

These orientations are exemplified in the further analysis based on formats of
interaction.  The first part examines sequences with teacher mediated interac-
tions; teacher orchestrations, student initiated mediations, e.g. situations in which
the teacher gets involved in debates (point b above) with the students. The stu-
dents also interact when the teacher is dominating the floor (Edelsky 1981). It is
concluded that such non-elaborated sequences are important to recognise, for
one thing because they are related to the public interaction. One example is when
students display consensus (point a above) when showing their results to the
teacher.

The most common form of elaborated interaction without the teacher being
directly involved is student debates, i.e. disputes with more than one part co-
operating (point a) and/or questioning (point b) other students (c.f. Maynard
1986). I only observed one case with common problem solving. The last part of
the chapter exemplifies how gender and ethnicity are handled among the stu-
dents, in the former case through teasing (point d) and narrating (point c).

Main conclusions
In the final two chapters I discuss some pedagogical consequences against the
background of the empirical results presented in chapters 5–8. The discussions
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can be compared with other kinds of teaching by means of a typological schema
that is based on face to face interaction. A combination of the defined knowledge-
type, divergent without any known solution – convergent that assumes a known
answer or solution, together with the organisation of teaching in desk and whole
class respectively, give the following schema:

Mediating/introducing Searching/discussing

Whole class instruction A. Plenary teaching B. Whole class discussions

Desk instruction C. Convergent d-exercises D. Divergent d-exercises

The discussions can be considered to be type B. However, all discussions include
characteristic elements from plenary teaching A, in which the teacher has a
guiding function with the responsibility that students learn about the discussion
subject. In many (9/16) discussions, characteristics from C and D are also pre-
sent in the student’s accounts of their previous desk exercises. Other forms of
teaching are therefore, in a sense, present in the whole class discussions, which
illustrates their complex or compound character, with characteristics from other
kinds of schoolwork.

Discussions can be seen as pedagogical preparations in the sense that students
participate as members of a school class, where discussion is part of the schedule
and has been prepared by previous exercises/activities. The roles of the students
are, however, more or less shifting between being guided and being more autono-
mous within a pedagogically organised framework. In situations where the gui-
ding role of the teacher is prominent, the learning processes are more like situa-
tions outside of the school and the roles of the students are more similar to
“already-citizens”, than “citizens-to-be” (Gordon et al. 2000).

I reanalyse two kinds of discussion-sequences, one Socratic (asymmetrical)
and one from a student debate, by means of the question how students develop
their understanding/learning through relating different themes to each other (Gee
& Green 1998). Learning processes are mediated by the different structures of
participation (asymmetrical/more symmetrical) with different possibilities for
developing and relating meanings in the above sense. The concept of learning
may be tricky here, due to the lack of consensus on the core-of-the-problem in
topics subjected to public controversy. However, classroom discussions can be
considered as giving many opportunities for learning in the mentioned cognitive
sense.

The final chapter consists of a concluding discussion on the pedagogic poten-
tial of whole-class discussions. The first reflection concerns the legitimacy of
student participation. The results presented in chapter 6 bring to the fore that
discussion-activities are co-constructions between teachers and students. There



224

are also indications that students are more active in discussions when the topic
has a probable connection to their life-world (se above Chapter 5). Classroom
discussions therefore, ought not to be considered as political implements from
“above” to fulfil the needs of a democratic society without the active agency of
the students themselves. It is suggested that students should be given possibilities
to influence the choice of topic (Forsberg 2000).

The guiding role of the teacher (when co-constructed with the students, which
is most common) most clearly constructs the students as not-yet-ready for
“authentic” discussions outside the school context. Such teacher-student routi-
nes for communication (c.f. the discussion in Chapter 9) can be considered a
consequence of teacher’s (and sometimes of students’?) expectations about the
role distributions in a teaching situation. Against the background of general go-
als in official documents concerning mediation of knowledge and values, it is
likely that teachers also in the future will understand their (professional) role as
instructional and guiding (type A above) even in discussion activities. With inspi-
ration by Simons (1994) it is possible to ask whether or not the teacher gets an
opportunity to make visible his/her own role in the discussion itself. This sugges-
tion is made from the point that teacher authority is considered as more or less
limited for developing a critical attitude among the students.

Scholars on democracy (e.g. Eriksen & Weigård 2000; Honneth 1998; Schud-
son 1997) bring out citizen’s participation in common problem-solving as a cen-
tral feature of a democracy. In situations where the students’ develop arguments
for positions that have relevance for political decision-making, the discussions
can be considered to have a potential for an active political participation in so-
ciety. In many other cases the students do not deal with such questions, but give
comments about life-questions or about other students’ in the class, often related
to the actual topic for discussion. However, it may also be possible to regard
such situations as opportunities for students’ to learn to deal with social differen-
ces.
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Appendix: Faser i lektiorna där helklassdiskussionerna ingår

Förkortningar: Uppsamling (U); Metodgenomgång (företrädesvis lärarens)
(MGG); Bänkarbete (BA); Helklassdiskussion (HD); Filmvisning (FV); Summe-
ring av tidigare arbete (i SkL5) (S); Lärarleddgenomgång (inklusive IRE) (LGG);
Tyst läsning (TL); Praktisk påminnelse (PP); Nyhetsbevakning (NB). I några fall
har jag ansett det vara obefogat att inkludera avslutningar (AVS). Tidsangivelser
utgår från bandet där flera lektioner finns inspelade. Detta innebär att vissa lek-
tioner börjar med en senare angivelse än 0.00.00 och kan föregås av en eller fler
inspelningar.

D01 Skogsskolan – Biståndspolitik
U 00.02.40.
MGG 00.04.24
BA 00.10.23
MGG 00.21.19
BA 00.21.48
HD 00.26.12
AVS 01.01.29

D02 Skogsskolan – Biståndshjälp
LGG  0.00 (anm: någon minut sen kamera upptagning)
MGG 00.19.30
BA 00.22.40
MGG 00.35.27
HD 00.36.34
AVS 00.57.25

D03 Skogskolan – Biståndspolitik
U 00.58.44
MGG 1.00.29
LGG 1.00. 50
MGG 1.33.46
BA 1.34.52
MGG 1.57.49
HD 1. 59.56
AVS 2.15.57
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D04 Skogsskolan – Datorisering
U 1.03.08
MGG 1.04.29
FV 1.06.50
VT 1.35.57
S 1.38.03
HD 1.42.52
LGG 2.07.26
AVS 2.12.50

D05 Sjöskolan – Civilmotstånd
U 2.17.32
LGG 2.17.56
MGG 2.19.30
TL 2. 20.50
MGG 2.23.12
BA 2.23.40
HD 2.31.14
LGG 2.51.08

D06 Sjöskolan – New Age
U 3.13.50
MGG 3.14.05
PP 3.15.10
LGG 3.15.40
MGG 3.22.27
BA 3.23.30
LGG 3.27.56
MGG 3.32.45
BA 3.33.44
HD 3.45.29
AVS 4.06.26

D07 Sjöskolan – Skattepolitik
(anm: band går på någon minut in i LGG)
LGG 0.00.00
MGG 00.03.48
BA 00.04.40
HD 29.29
AVS 00.58.18
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D08 Sjöskolan – Islam och väst
U 1.01.05
LGG 1.01.21
HD 1.01.25
MGG 1.08.15
BA 1.08.50
MGG 1.14.47
BA 1.14.55
LGG 1.26.05
HD 1.29.53
AVS 1.55.22
PP 1.56.03

D09 Sjöskolan – Fattiga länder
MGG (enligt dagbok)
NB —— (anm: se dagbok; drygt 10 minuter med U som inte vill bli

inspelad och oplanerad diskussion)
FV 02.06.20
LGG 02.22.00
HD 02.24.11
MGG 02.31.07

D10 Sjöskolan – Spelar Guds existens någon roll
U 2.31.25
LGG 2.31.36
MGG 2.34.00
TL 2.34.57
LGG 2.36.27
MGG 2.38.28
BA 2.43.44
HD 3.12.13
AVS 3.26.22

D10b Sjöskolan – Islam och kvinnor i ’Dokument utifrån’
U 00.02.20
S 00.02.46
FV 00.03.20
HD 00.45.45
AVS 00.49.41
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D11 Bergskolan – Genmanipulerade livsmedel och pressens
behandling av unga nynazister
U 00.01.24
LGG 00.02.47
HD 00.05.29
[AVS 00.42.22
LGG 00.43.00
MGG 00.45.09
LGG] 00.46.00
HD 00.47.03
AVS 00.56.36

D12 Bergskolan – Pornografi i media
01.01.00 (bandet igång)

U 01.01.28
MGG 01.12.16
LGG 01.15.01
MGG 01.16.30
(HD) 01.16.42
MGG 01.16.46
HD 01.17.01
AVS 02.05.10

D13 Bergskolan – Den vuxnes roll
U 0.0.21
MGG 0.0.59
LGG 0.2.19
MGG 0.13.59
BA 0.15.06
HD 0.19.55
MGG 0.29.45
BA 0.29.45
HD 0.35.23
AVS 0.48.49

D14 Bergskolan – Dödstraff
U 0.52.36
MGG 0.54.40
HD 0.56.35
AVS 1.33.26
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