
  

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det goda samtalets betydelse för  lärande 
 

 

 

 

Författare 

Annika Karlsson och Annelie Lantz 

 

 

 

 

 

C-uppsats 2005                                        Handledare: Ylva Boman 

Pedagogik med didaktisk inriktning C   

        

________________________________________________________________ 

C-uppsatser vid Pedagogiska institutionen, Örebro universitet 

 



 

Sammanfattning 

 

Vårt intresse för kommunikationens betydelse för lärande har föranlett oss att skriva denna 

uppsats. Uppsatsen bygger på några teoretiska perspektiv på samtalets betydelse för lärande 

och samtal framställs här som betydelsefullt såväl för lärande som för utveckling och 

etablering av demokrati. Sammanfattningsvis handlar det om att individer med hjälp av 

samtal görs delaktiga i en lärandeprocess. Uppsatsens teoretiska avsnitt tar utgångspunkt i 

några texter författade av Roger Säljö (2000), Olga Dysthe (1996), Douglas Barnes 

(1975/1978) och Tomas Englund (2000, 2004a samt 2000b). För att ytterligare belysa 

samtalets betydelse för lärande har vi valt att lyfta fram några texter från Johan Liljestrand 

(2002), Kent Larsson (2004) samt Fritjof Sahlström (2001). Mot denna bakgrund har vi 

formulerat fyra didaktiska frågeställningar där svaren var och en på sitt sätt kan belysa samtal 

i undervisning. Dessa fyra frågeställningar ligger sedan till grund för en enkät ställd till lärare 

i grundskolans tidigare år. Frågeställningarna handlar om vilka kriterier lärare värderar som 

viktiga för ett bra samtal, vad samtal kan handla om, när/hur samtal används i undervisning 

och varför samtal används i undervisning? För att få svar på dessa frågor har lärare via olika 

variabelvärden ombetts skatta ett antal frågeställningar/påståenden. Resultaten vi redogör för 

visar, utifrån respondenternas svar, att det goda samtalet används i undervisning men vi kan 

för den skull inte påstå att resultatet överensstämmer med verkligheten. 
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1. Inledning  

 

Vårt intresse för kommunikationens betydelse för lärande uppstod under lärarutbildningens 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU), där vi fick möjlighet att uppleva interaktion1 i 

klassrum på nära håll. Vi fann under dessa VFU-perioder variationer i den språkliga 

kommunikationen hos både elever och lärare, vilket har föranlett oss till fördjupade studier i 

ämnet kommunikation och lärande. Vi ser själva samtalet som ett redskap i strävan mot såväl 

lärande som moralfostran. Av utrymmesskäl inriktar vi oss i denna uppsats mest mot 

samtalets roll i lärandet men den demokratiska aspekten måste ändå, till viss del ingå. Med 

detta menar vi att det är lika svårt att bortse från demokratin i talet om lärande, som det är att 

bortse från lärande i talet om demokrati. Genom att samtala, lyssna, diskutera och 

argumentera tror vi att elever får möjlighet att utveckla kunskaper samtidigt som de lär sig 

ingå i sociala gemenskaper. Enligt läroplanens (Lpo 94) mål att sträva mot ska skolan sträva 

efter att varje elev: 

 

• lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina 
kunskaper som redskap för att  
– formulera och pröva antaganden och lösa problem, 
– reflektera över erfarenheter och 
– kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden (Lpo 94, s 12). 

 

Vi ser dessa mål som viktiga i läroprocessen och instämmer med Sangeeta Bagga-Gupta 

(2005) om att kommunikation handlar om att göra något gemensamt och att samtala är ett 

aktivt deltagande som leder till lärande (Bagga-Gupta 2005). Vi har frågat oss om det finns 

speciella kriterier för att ett samtal ska kunna leda till lärande och funnit likheter i det några 

forskare skriver om samtal för lärande. Vi presenterar helt kort dessa forskare och deras 

teorier i bakgrundens första del, då det är deras teorier om samtalets betydelse för lärande som 

utgör uppsatsens bakgrund. För att ytterligare lyfta fram samtalets betydelse för lärande har vi 

också valt att redogöra för några studier som problematiserar genomförande av samtal i 

undervisning. Uppsatsens övergripande syfte är att belysa det goda samtalet i undervisning. 

Som vi nämnt, menar vi att lärande handlar om både kunskap och demokrati, vilka båda ingår 

i skolans uppdrag. Därför har vi valt att ta upp dessa under rubriken Det dubbla uppdraget. Vi 

presenterar även John Deweys syn på lärande som social aktivitet i det att vi betraktar honom 

som en förgrundsperson till både en lärande- och demokratiteori. Därefter följer en 

                                                        
1 Enligt Nordstedts Svenska Ordbok (1999) står interaktion för socialt växelspel mellan personer i kontakt och 
enligt SAOL (1999) står interaktion för växelspel, samspel. 
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presentation av det sociokulturella perspektivet på lärande då det stämmer väl överens med 

vår egen syn på lärande. Innan vi sedan redovisar vårt resultat presenterar vi forskarnas 

kriterier för ett gott samtal som vi valt att sammanslå till en teori, Teorin om det goda 

samtalet. Det är den teori vi sedan utgått från då vi genomfört vår enkätstudie. För om det nu 

är så att det goda samtalet är en förutsättning för lärande, anser vi att det finns all anledning 

att, via lärares svar, belysa det goda samtalets existens i grundskolans tidigare års 

undervisning. 
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2. Samtalets betydelse för lärandet  

 

Säljö (2000), Dysthe (1996 samt 2003), Barnes (1975/1978), Englund (2000, 2004a samt 

2004b) med flera hävdar att samtal är en förutsättning för lärande. Som vi skrev i inledningen 

kan vi utifrån dessa forskares texter skönja olika kriterier för att samtal ska fungera som en 

lärandemetod och det är dessa kriterier som är föremål för uppsatsens första del. Nedan följer 

en kort presentation över dessa författare samt deras inställning till samtalets betydelse för 

lärande.  

 

Säljö (2000), professor i pedagogisk psykologi, ser lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 

och menar att samtal i lärande ska bygga på elevers tidigare kulturella erfarenheter, så kallade 

vardagskunskaper. Säljö hävdar att det vardagliga samtalet är den viktigaste komponenten i 

individers kunskapsbildning och att det är just i språklig kommunikation som individer får 

möjlighet att komma fram till gemensamma problemlösningar. Samtidigt menar han att 

lärande i en institutionaliserad miljö, som skolan är, aldrig helt och fullt kan bygga på 

personliga erfarenheter eftersom skolan prioriterar att utgå från en abstrakt begreppsvärld som 

elever inte möter i vardagen (Säljö 2000).  

 

Dysthe (1996), fil. doktor i språkvetenskap, skriver om dialogbegreppet och hennes 

utgångspunkt i Det flerstämmiga klassrummet är konstruktivistisk men också 

interaktionistisk. Enligt en konstruktivistisk teori ses lärande som en process som handlar om 

att individen, efter emottagandet av information, bygger om den till sin egen, mot bakgrund 

av tidigare erfarenheter. Med andra ord måste var och en konstruera sina egna 

kunskapsstrukturer i lärandet. Dysthe (1996) menar att det inte går att kopiera andras 

kunskaper eftersom kunskap inte är något statiskt som kan förflyttas från lärare till elev 

(Dysthe 1996). I Dialog, samspel och lärande (2003) utvecklar hon sin teoretiska 

utgångspunkt till ett sociokulturellt perspektiv på kunskap och lärande. Det sociokulturella 

perspektivet på lärande har först under senare år fått ett brett genomslag och har sitt ursprung i 

en förening av insikter från den ryska kulturhistoriska traditionen och den amerikanska 

pragmatiska traditionen (Dysthe 2003). Det sociokulturella perspektivet beskrivs mer 

ingående under rubriken Ett sociokulturellt perspektiv på lärande. 

 

Ebba Lindberg beskriver i förorden av Kommunikation och inlärning att Barnes, som för 
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övrigt är författare till boken och engelsk pedagogikforskare, ser samtalet som en 

”oundgänglig organisk beståndsdel i all undervisning”  (Barnes 1975/1978, s 6). Barnes har 

gjort en studie om hur elever nyttjar talet i samband med inlärning där han påvisar hur 

lärarens förhållningssätt till kommunikation har inverkat på elevernas sätt att föra 

gruppdiskussioner. Huvudtesen i hans bok är att eleven mer aktivt ska delta i formuleringen 

av kunskap och han ser grupparbeten som ett sätt att nå denna kunskap. Han skriver också i 

relation till samtalande att individer vistas i skolan ” just för att samtala”  (Barnes 1975/1978, s 

14) och att undervisning är en form av kommunikation (Barnes 1975/1978). 

 

Englund (2000), professor i pedagogik vid Örebro universitet, förespråkar det deliberativa2 

samtalet vilket innebär ett samtal där deltagarna samtalar kring något som berör dem och där 

egna perspektiv utmanas utifrån problematisering, frågor och synliggörande av andra 

perspektiv. Det deliberativa samtalets grundtankar innebär, enligt Englund, att olika 

uppfattningar och dess argument lyfts fram. Detta innebär också att deltagarna strävar efter att 

komma överens eller nå någon form av konsensus. Englund menar att en grundpoäng i det 

deliberativa samtalet är att skapa en gemensam grund för diskussion, oavsett eventuella skilda 

synsätt mellan deltagarna (Englund 2000).  

 

För tydlighetens skull kommer vi fortsättningsvis att benämna de nu ovan beskrivna 

samtalsformerna för ”det goda samtalet” .  

 

 

2.1 Några studier om samtal i undervisning 

 

Här avser vi att redogöra för några studier som problematiserar genomförande av ”det goda 

samtalet”  i undervisning. Som vi tidigare nämnt är avsikten med att ta med dessa studier i vår 

uppsats att ytterligare belysa betydelsen av det goda samtalet i lärande. 

 

 

 

 

                                                        
2 Deliberation – ömsesidigt nyanserat övervägande av olika alternativ – är starkt kopplat till demokratibegreppet 
till funktion och innehåll och därmed en specifik förståelse av hur demokratin kan och bör fungera, dvs. den 
deliberativa demokratin som ett normativt politiskt projekt (Englund 2000, s 5). 
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Klassrummet som diskussionsarena  

 

Johan Liljestrand (2002a) har gjort en empirisk undersökning över planerade diskussioner i 

klassrummet på gymnasienivå och hans avhandling belyser den språkliga interaktionen 

mellan deltagarna. Avsikten med studien var bland annat att analysera hur eleverna skapar 

mening för sitt deltagande i de planerade diskussionerna (Liljestrand 2002a).  

 

De meningar och innebörder som utvecklas när människor möts i interaktion sammanhänger med hur 
man deltar och vilka roller som deltagarna förväntas ha när de möts (Liljestrand 2002b, s 117). 

 

Planerade helklassdiskussioner formas till synes inte enbart av lärarens planering utan också 

av hur eleverna interagerar sinsemellan. Liljestrand (2002a) skriver att diskussion som 

aktivitet inbegriper två centrala aspekter där den ena handlar om vad deltagarna talar om och 

den andra handlar mer om ett typiskt mönster för hur de deltar i den sociala interaktionen. 

Liljestrand (2002a) menar att målet för en diskussion, enligt skolans styrdokument, kan vara 

att deltagarna lär sig om det de diskuterar men också att de lär sig att diskutera, genom själva 

diskussionshandlingen. Helklassdiskussioner känns bland annat igen av att läraren intar 

ledarrollen för samspelet i diskussionen och diskussionerna formas, i olika utsträckning, av 

hur eleverna samspelar sinsemellan. För att alla ska kunna delta i diskussionen måste de vara 

överens om ett förhållningssätt till det ämne/tema de ska tala om. Det är också viktigt att 

ämnet/temat verkligen uppfattas som föremål för diskussionen. Liljestrand (2002a) har i sin 

studie funnit allmänna mönster för meningsskapande hos eleverna och att elevernas sätt att 

formulera åsikter sinsemellan har att göra med hur problem presenteras för dem och hur 

läraren ställer frågor (Liljestrand 2002a). I avhandlingen framkommer att lärarens dominans 

varierar, både inom och mellan olika planerade diskussioner, men det typiska är att läraren 

tillåts av eleverna att få ett ansvar att undervisa och inte tvärtom. Enligt Liljestrand (2002a) 

kan en idealtypisk diskussion karaktäriseras som en aktivitet där deltagarna lyfter fram 

skillnader eller olikheter mellan olika synsätt över ett aktuellt ämne. Då lärare agerar med 

utgångspunkt i ett undervisningsansvar, blir följden istället att han eller hon försöker begränsa 

eller påverka diskussionens inlägg åt ett visst håll. Detta kan till exempel uppstå då läraren 

inte anser inlägget lämpligt att ta upp för diskussion (Liljestrand 2002b).  
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Talturer och lyssnarresponser  

 

Fritjof Sahlström (2001) som utgår från ett sociokulturellt perspektiv, skriver i 

Likvärdighetens produktionsvillkor om klassrumsinteraktionens systematik. Han har gjort en 

studie med avsikt att ta reda på vad det är i denna systematik som har betydelse för att förstå 

hur klassrummet fungerar som en jämlikhetsarena och har där valt att fokusera på individers 

förutsättningar. Sahlström menar att samtal av olika slag är en av de viktigaste 

interaktionsprocesserna, kanske rent av den viktigaste. Han beskriver att det genom forskning 

framkommit att samtal i undervisning är organiserade på vissa sätt och skriver om fördelning 

av talturer och lyssnarresponser vilket det, hävdar han, behövs mer studier om. Sahlström 

skriver vidare att det är viktigt att dokumentera elevers interaktion, då utgångspunkten, i ett 

sociokulturellt perspektiv, är att elevers lärande sker i interaktion (Sahlström 2001). 

 

Sahlström (2001) beskriver att det i huvudsak finns tre lektionstyper. Den första lektionstypen 

benämner han plenarlektioner, där läraren nästan hela lektionen undervisar alla elever 

framifrån tavlan (Sahlström 2001). Ett annat begrepp för plenarundervisning är enligt 

Liljestrand (2002b) den såkallade I-R-E sekvensen3. Den andra sortens lektionstyp är så 

kallade arbetslektioner, där eleverna arbetar antingen självständigt eller i små grupper, den 

tredje typen kallar han blandlektioner där de båda tidigare typerna varvas i nästan lika stor 

utsträckning. Det vi tagit fasta på i detta sammanhang är just typen plenarlektioner, som 

Sahlström (2001) skriver, främst kan förstås som en slags dialog där den ena samtalsparten är 

eleverna, som grupp, och den andra är läraren. I den typen av dialog är det läraren som talar 

varannan gång och eleverna som grupp varannan gång. Det handlar således om att läraren 

säger/frågar något och eleverna därefter räcker upp händerna för att kommentera/svara varpå 

läraren ytterligare tar/får ordet. Det som i detta avseende skiljer vardagssamtalet från 

klassrumssamtalet är att vardagssamtalet skulle tillåta ytterligare en elev att komma till tals 

istället för läraren men under plenarlektioner är det alltså eleverna som ett kollektiv som får 

svara varannan gång och läraren varannan. Då människors syfte är att tala är lyssnande ”en 

helt nödvändig handling”  enligt Sahlström (2001, s 101). Med andra ord hör tal och lyssnande 

ihop vilket är det som gör samtalet till just ett samtal. Plenarundervisning som organisation 

får bland annat konsekvensen att eleverna förväntas lyssna större delen av lektionen utan att 

                                                        
3 I-R-E sekvensen där läraren initierar (I) en fråga med ett, för läraren känt svar, eleven svarar, (responderar, R) 
och att läraren i tredje tur värderar (evaluerar, E) elevens svar (Liljestrand 2002a, s.35). 
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få möjlighet att komma till tals. Sahlström kommer slutligen, i sin text fram till att de 

samtalsformer som beskrivits ovan inte kan anses som särskilt jämställda (Sahlström 2001). 

 

 

Meningsfullt lärande  

 

Kent Larsson (2004) har gjort en studie som han redovisat i licentiatuppsatsen Demokratiska 

dimensioner i skolans samhällsundervisning – en didaktisk studie. De demokratiska 

dimensionerna som Larsson tar upp är delaktighetsdimensionen, kommunikationsdimensionen 

samt innehållsdimensionen. Vi tolkar utifrån uppsatsen att Larsson med de olika 

dimensionsbegreppen menar att tillämpning av deliberativa samtal i undervisning kan ge 

elever fördjupad delaktighet, kommunikation och innehåll i skolans samhällsundervisning. 

Larsson tar upp sambandet mellan samtal, delaktighet, engagemang och meningsfullt lärande 

och menar att elever genom delaktighet kan vara med och bestämma exempelvis 

kursplanering istället för att enbart rösta om lärarens redan färdiga förslag. Vidare menar 

Larsson att elever som ingår i en deliberativ undervisningspraktik får chansen att fördjupa och 

utveckla en förmåga att argumentera och samtala. Han menar att ömsesidig respekt är ett 

nyckelbegrepp där det gäller att lyssna på andras åsikter och fokusera på argumenten. Det 

innebär också en strävan efter att alla ska kunna komma till tals och på lika villkor. 

Diskussioner ska föras som en öppen dialog och inte likt en debatt som ska vinnas och det ska 

i diskussioner finnas en ömsesidig vilja att sätta kollektivets bästa framför personliga 

intressen. Kommunikation kan enligt Larsson ses som en praktisk process som är avgörande 

för individers möjligheter till utveckling och lärande (Larsson 2004).  

 

Enligt Larsson (2004) utgår hans teoretiska perspektiv i hans studie från att kommunikation 

mellan individer har en mycket stor betydelse. För människor är, enligt Larsson, 

kommunikation ett sätt att känna delaktighet i gemenskap och därigenom få ett socialt liv, 

likaså finns ett betydelsefullt samband mellan kommunikation och erfarenhet. Larsson menar 

att det slentrianmässiga sättet att välja traditionellt innehåll i undervisning behöver lyftas bort 

och att valet istället ska utgå från elevernas egna erfarenheter och intressen. Hans studie visar 

på att elever blir mer intresserade av att diskutera när de själva får vara med och påverka 

arbetet. Då läraren vid fördjupade kommunikationer efterfrågar elevernas egna erfarenheter 

kan elever känna sig betydelsefulla eftersom erfarenheterna då behandlas som 

kunskapsinnehåll tillsammans med annat innehåll. För att en reell kommunikation ska uppstå 
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krävs, enligt Larsson, att elever ska vara delaktiga i valet av undervisningsinnehåll (Larsson 

2004).  

 

 

2.2 Det dubbla uppdraget  

 

I dagens aktuella tal om kommunikation i skolan, nämns ofta dialog och samtal. Det fokuseras 

dessutom allt oftare på samtal med deliberativa kvaliteter (Larsson 2004). Ett ökat 

användande av det deliberativa samtalet i undervisningen kan enligt Englund (2004b) leda til l 

att elever utvecklar deliberativa attityder vilket i sin tur kan leda till att eleverna utvecklas till 

goda demokratiska samhällsmedborgare. Liljestrand (2002) menar att läraren enligt rutiner, 

traditioner och ytterst styrdokument har ett huvudansvar för både elevernas fostran och 

kunskapsutveckling. Han menar att det därför är rimligt att förvänta sig att läraren både tar 

och lämnar ansvar till eleverna att själva pröva, bedöma och ge synpunkter i planerade 

diskussioner. Larsson (2004) anammar de deliberativa samtalen och ser dem som viktiga när 

det gäller att fördjupa elevers delaktighet och lärande, både när det gäller skolans demokrati- 

och kunskapsuppdrag.  

 

Gunilla Zackari och Fredrik Modigh (2000) skriver att det inte enbart går att undervisa om 

värdegrunden, det handlar snarare om ett arbetssätt och om klimatet i skolan. Det handlar om 

sociala relationer mellan elev/elev och elev/vuxen och det handlar om skolans organisation. 

De skriver vidare att skolan ännu inte lyckats integrera demokratiuppdraget med 

kunskapsuppdraget, vilket de tror till viss del kan bero på att skolan inte betraktas som en 

social mötesplats för människor som de hävdar att den trots allt är. Zackari och Modigh 

(2000) menar att ett demokratiskt förhållningssätt handlar om vilket sätt människor 

kommunicerar med varandra. I läroplanen står det att det inte är ” tillräckligt att i 

undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar”  (Lpo 94, s 

7). Läroplanen beskriver vidare att undervisningen istället ”skall bedrivas i demokratiska 

arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet”  (Lpo 94, s 7). 

Larsson (2004) ser en möjlighet att via det deliberativa samtalet överbrygga de båda 

uppdragen och han skriver att frågor om kommunikation och dialog i centrum för 

undervisning och lärande är en lång tradition. Han menar att det bakom detta intresse ligger 

en insikt om att verksamheten i skolan medför relationer mellan individer (Larsson 2004).  
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Själva idén bakom deliberativa samtal utgår från en pedagogisk tradition där kvalificerade 

samtal ses som ett viktigt komplement till förmedlingstraditionen och, på senare år, som en 

förutsättning för lärande, meningsskapande och gemenskapande (Englund 2004b). Englund 

(2004b) skriver att rötterna för det deliberativa samtalet går att söka hos Dewey och Englund 

(1999) menar att Dewey såg lärande som en aktiv, social process. På så sätt menar vi att 

Dewey, ur ett sociokulturellt perspektiv, kan betraktas som en förgrundsperson till både en 

lärande- och en demokratiteori.  

 

 

John Deweys syn på lärande som social aktivitet  

 

Enligt Dewey (1916/1999) påminner all kommunikation om konst och han menar därför att 

varje social organisation som förblir socialt vital, på ett eller annat sätt, är utvecklande för de 

inblandade.  

 

Det är inte bara så att socialt liv är detsamma som kommunikation, utan all kommunikation (och därmed 
allt verkligt socialt liv) är bildande. Att kommunicera med sin omgivning innebär att man får en utvidgad 
och förändrad erfarenhet. Man får del av vad andra har tänkt och känt, och påverkas, på ett eller annat sätt, 
av detta. Inte heller den man kommunicerar med förblir opåverkad (Dewey 1916/1999 s 39). 

 

Med andra ord påverkas individer av andras förhållningssätt varpå Dewey (1916/1999) menar 

att de föreställningar och förhoppningar människor har, inte kan förmedlas genom direkt 

överföring. Istället förmedlas dessa föreställningar och förhoppningar genom omgivningens 

inverkan och på så sätt påverkas individers förhållningssätt. Unga jämför sitt sätt att agera då 

de umgås med varandra för att på något sätt försöka få sitt agerande att stämma överens. 

Deras handlande påverkas på så sätt mot ett ömsesidigt resultat som ger dem en gemensam 

förståelse. Dewey efterlyser mer tid för unisona aktiviteter i skolan. Detta för att de unga ska 

kunna förvärva ett socialt medvetande med hjälp av sin egen förmåga och med hjälp av de 

resurser som används. Följaktligen måste den kunskap som elever förvärvar i skolan stå i 

samband med aktiviteter i miljöer som präglas av människors liv i gemensamhet (Dewey 

1916/1999). 

 

Vi övergår nu till att ta upp vad ett sociokulturellt perspektiv på lärande innebär. Sedan 

beskriver vi teorin om det goda samtalet där vi redogör för författarnas olika kriterier för detta 

samtal. Med utgångspunkt från teorin redogör vi sedan för vårt syfte.  
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2.3 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande  

 

Enligt Säljö (2000) är ett intresse för hur individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar 

materiella och intellektuella resurser en av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv 

på lärande och mänskligt tänkande. Säljö skriver vidare att en grundtanke i ett sociokulturellt 

perspektiv är att sociokulturella resurser skapas och förs vidare genom kommunikation. Han 

menar också att det centrala i ett sociokulturellt perspektiv är samspelet mellan enskilda 

individer och grupper. Säljö hävdar att det i interaktion mellan individer byggs upp kunskaper 

och färdigheter. Enligt Säljö förvärvas många av de mest grundläggande färdigheter och 

insikter människor behöver i andra sammanhang än skolan. Sådana sammanhang kan 

exempelvis vara framför tv-apparaten, middagsbordet eller caféer. Det som däremot gör 

skolan till en så viktig miljö för lärande menar Säljö är att de kommunikativa erfarenheter och 

den sorts meningserbjudande som upplevs där inte vanligtvis erfars i andra miljöer. Sett ur ett 

sociokulturellt perspektiv handlar det inte huruvida individer lär sig något, utan snarare vad de 

lär sig av de olika sammanhang de befinner sig i. Oavsett sammanhang kan individer, enligt 

Säljö (2000), inte undvika att lära. 

 

Genom att låna varandras insikter och förståelse utvecklas ett gemensamt tänkande enligt 

Säljö (2000). Denna form av social interaktion leder enligt honom till att tänkande med hjälp 

av språkliga resurser kan ses som ett inre samtal med sig själv. Han menar dock att tänkande 

och språklig kommunikation inte kan jämställas med varandra då det vi säger, inte 

nödvändigtvis återspeglar det vi tänker och vise versa. Språket är med andra ord en länk 

mellan interaktion och tanke och Säljö menar så till vida att den vardagliga interaktionen och 

det naturliga samtalet därmed är den viktigaste mänskliga läromiljön då vi formas som 

sociokulturella varelser (Säljö 2000). 

 

Dysthe (2003) utgår, som nämnts tidigare, även hon från ett sociokulturellt perspektiv och 

skriver: ”Eftersom varje människa uppfattar världen på sitt sätt är vi beroende av att ta del av 

andras perspektiv”  (Dysthe 2003, s 16). Säljö (2000) skriver vidare att vi genom samtal får 

tillgång till andras uppfattningar och perspektiv och kan på så sätt tillfälligtvis befästa våra 

egna tankar om det vi talar om. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande har till synes med 

relationer att göra och det handlar om att lärande äger rum genom deltagande och genom 

deltagarnas interaktion (Säljö 2000 och Dysthe 2003). Språk och kommunikation är 

grundläggande beståndsdelar i läroprocesserna skriver Dysthe (2003) vidare och där det i 
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varje läromiljö handlar om att finna balansen mellan det individuella och det sociala. Lärande 

är enligt henne mycket mer än det som sker i elevens huvud och har i stor mening med miljön 

att göra (Dysthe 2003). Följande sex punkter är centrala aspekter på Dysthes (2003) 

sociokulturella syn på lärande: 

 

1. Att lärande är situerat, ingår i en kontext. De fysiska och sociala kontexter där aktiva 

kunskapsprocesser äger rum är en integrerad del av sysslan, och sysslan är en 

integrerad del av det lärande som sker. Ett situerat perspektiv riktar sig således i första 

hand mot inlärningskontexten. 

2. Att lärande i huvudsak är socialt innebär att kunna delta i sociala läroprocesser. För att 

kunna gör det behöver elever lära sig delta i diskurserna som förs inom de sociala 

grupperna. Det handlar om att bli delaktig i en kultur. 

3. Att lärande är distribuerat innebär bland annat att elever tar del av och lär sig av 

varandras kunskaper. 

4. Att lärande är medierat handlar om att ta vara på de intellektuella och praktiska 

resurser som finns till förfogande för att få kunskap om omvärlden och för att handla. 

Det kan till exempel handla om att ta vara på kunskaper och erfarenheter från tidigare 

generationer. I alla sådana förlopp är kommunikation och interaktion mellan 

människor avgörande. Den viktigaste resursen för människan i detta sammanhang är 

språket.   

5. Att språket är grundläggande i läroprocesserna. Språk och kommunikation är inte bara 

ett hjälpmedel för lärande utan själva grundförutsättningen för att lärande och 

tänkande ska kunna ske. 

6. Att lärande är deltagande i en praxisgemenskap och betyder att lärande främjas av att 

deltagarna har olika kunskaper och färdigheter. Det innebär också att vi lär oss genom 

handling, genom att delta som handlande människor i sällskap med andra (Dysthe 

2003). 

 

 

2.4 Teorin om det goda samtalet  

 

Nedan följer en mer ingående presentation över de teorier om det goda samtalet som 

forskarna Säljö (2000), Dysthe (1996), Barnes (1975/1978) samt Englund (2000 samt 2004b) 

har. Det är dessa teorier och samtalskriterier vi utgått från då vi utformat enkäten vilket vi 
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tidigare nämnt att vi sammanslagit till en teori som vi kallar Teorin om det goda samtalet. 

 

 

Det vardagliga samtalet  

 

Enligt Säljö (2000) är det helt vardagliga samtalet grunden till de insikter och kunskaper som 

individer bär med sig och därmed formas av. Han menar att kommunikativa processer är 

mycket viktiga för individers lärande och utveckling, då det är just genom kommunikation 

som delaktighet i kunskaper och färdigheter blir till. Säljö menar även att det är viktigt att ta 

tillvara elevers vardagskunskaper i samtalen för att på så sätt förankra den egna kunskapen 

med ny kunskap. Genom att samtala kan vi dela erfarenhet och utbyta information med andra 

samt låna varandras kunskaper och färdigheter. Att låna kunskap innebär till exempel att fråga 

någon kunnig person efter lösningar på ett uppkommet problem som man själv inte kan lösa. 

På så sätt kan vi låna andras kunskaper när vi behöver dem och behandla kunskaperna som 

om de var våra egna när vi sedan löser problemet. Ett samtalande mellan den mer kompetente 

och nybörjaren måste alltid pågå enligt Säljö och menar då att individer lär av varandra 

genom ständig dialog och i utbyte av kunskaper. Han menar också att samtal kan beskrivas 

som ett mentalt prövande, ett smakande och förkastande av alternativ där individer får 

möjlighet att komma fram till gemensamma problemlösningar. Det kan till exempel ske då 

elever gemensamt försöker komma fram till ett visst ord eller begrepp de söker efter, vilket i 

sin tur leder till en slags utveckling av ett gemensamt tänkande och förståelse. Säljö menar 

också att tänkandet kan ses som en kollektiv process där deltagarna sam-talar och sam-lyssnar 

och därigenom kommer fram till temporär gemensam förståelse av problemet. Det 

gemensamma tänkandet genom meningsutbyte leder bland annat till att ett samtal hålls 

samman samt att elever möter nya sätt att tänka (Säljö 2000).  

 

 

Dialogbegreppet  

 

Enligt Dysthe (1996) är begreppet samtal en översättning av engelskans ”conversation”  och 

betyder ”undervisningsformer som närmar sig vanliga eller naturliga samtal”  (Dysthe 1996, s 

51). Hennes direkta tolkning av begreppet dialog är ”ett muntligt samtal ansikte mot ansikte 

mellan två människor”  (Dysthe 1996, s 62) men hon innefattar även skriftlig kommunikation i 

det hon kallar dialogbegreppet. Dysthe (1996) intar ett pragmatiskt förhållningssätt i det att 
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hon anser att både monologisk och dialogisk kommunikationsform har sin legitima plats i 

undervisningen. Kunskap byggs upp i samspel mellan individer och Dysthe (1996) beskriver 

att lärare kan träna eleverna i sin förmåga att ”gå i dialog med stoffet i sitt huvud” genom att 

erbjuda dem olika varianter av socialt samspel. Dysthes (1996) teori utgår till stor del från 

Michail Bakhtins ”dialogism” som är lierat med hans syn på vad det innebär att vara 

människa. Grunden i Bakhtins dialogism, enligt Dysthe (1996) är: 

 

En människa definieras genom sitt förhållande till andra, och därför använder människan inte språket för 
att i första hand ge uttryck åt sig själv utan för att kommunicera, befinna sig i en dialog (Dysthe 1996 s 
63). 

 

Det som måste till för att det ska uppstå en äkta dialogsituation utifrån Bakhtins syn, som 

Dysthe (1996) ser det, är självtillit samt tillit och respekt mellan deltagarna i den aktuella 

dialogen. Dysthe (1996) ställer upp vissa samtalskriterier för ett dialogiskt klassrum som hon 

kallar för autentiska frågor, uppföljning samt positiv bedömning (Dysthe 1996). Dessa tre 

kriterier beskrivs enligt följande: 

 

Autentiska frågor  är öppna frågor utan något facit där eleverna ges möjlighet att komma 

med egna inlägg i diskussioner. Det innebär att läraren är ute efter något annat än ” rätt”  svar. 

Med sådana frågor är läraren istället ute efter elevernas egna tolkningar, förståelse och 

reflektioner. Ett exempel på en sådan fråga kan vara: Vad tror du? Eller, hur tolkar du det? 

Hon skriver också, beträffande elevers egna inlägg, att lärare inte kan ta upp allt elever säger 

till diskussion utan att det gäller att finna någon slags balans. Det som kan vara bra för lärare 

att tänka på är att ha en god planering som samtidigt är tillräckligt flexibel, där det finns 

utrymme för att utnyttja elevers inlägg på ett relevant sätt (Dysthe 1996). 

 

Uppföljning handlar om att läraren fångar upp eller följer upp ett elevsvar genom att 

integrera svaret i följande fråga. Det handlar således om att tillvarata elevernas inlägg och 

följa upp dem. En uppföljning ger eleven signal om att svaret duger och därmed förs samtalet 

naturligt vidare. Visserligen menar Dysthe (1996) att det inte är lätt att planera in uppföljning 

på elevers spontana inlägg men tillägger i sammanhanget att lärare kan hitta olika former för 

hur en sådan uppföljning skulle kunna gå till. Dysthe (1996) ger ett flertal exempel på just 

detta, ett sådant exempel är att läraren kopierar av elevtexter som sedan får utgöra ämne för 

kommande diskussion (Dysthe 1996). 
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Positiv bedömning är en direkt följd av uppföljningen på elevers inlägg och innebär att 

läraren ger en slags bedömning på elevens svar då hon/han bygger vidare på inlägget i den 

fortsatta undervisningen. Med andra ord handlar det om att läraren tar innehållet i det som 

eleven säger på allvar och använder sig av det i undervisningen (Dysthe 1996).  

 

Dysthe menar att kärnan i ett flerstämmigt dialogiskt klassrum ligger i att eleverna kommer så 

långt i sin utveckling att de automatiskt refererar till varandra och kommer med åsikter eller 

utvecklar åsikterna i dialogen. Dysthe (1996) hävdar samtidigt att det tar tid och att det krävs 

mycket av lärare att uppnå denna flerstämmighet hos eleverna, därför är det så viktigt att ha 

en grundläggande dialogisk inställning i arbetet med barn (Dysthe 1996). Dysthe (1996) 

hävdar att en förutsättning för ett demokratiskt samhälle är just detta att få till stånd ett 

dialogiskt klassrum men lärare bör som sagt vara medvetna om att det är ett långsiktigt 

projekt, och hon förespråkar ett intensivt bruk av både skrivande och samtalande utifrån de 

ovan beskrivna kriterierna (Dysthe 1996).  

 

 

Samtal som lärandemetod  

 

Barnes (1975/1978) skriver om två sätt att använda språket i undervisningen, där det ena 

handlar om klassrummet och skolans kommunikationssystem och det andra som ett redskap 

för inlärning. Han hävdar att språket måste ingå i undervisningen och menar att de två sätten 

handlar om skilda perspektiv på en och samma företeelse. Om språket enbart ses som ett 

kommunikationssystem finns risk för att eleven ses som ett objekt, men då språket ses som ett 

inlärningsredskap erbjuds eleven medverkan i sin lärandeprocess. Barnes (1975/1978) menar 

att samtal som lärandemetod kan användas övergripande i alla skolämnen där 

problematisering utgör en del av undervisningen.  

 

Elever behöver tid på sig att befästa ny kunskap genom att tala och skriva om det i relation till 

det de redan vet och Barnes (1975/1978) skriver att det handlar om att utveckla samband 

mellan gammalt och nytt.  Barnes (1975/1978) hävdar således att talet är det viktigaste 

redskap eleven har för att utforska detta samband. ”Att lära sig kommunicera är kärnan i all 

skolning och utbildning”  (Barnes 1975, s 20) skriver han och menar då inte en 

kommunikation där eleverna nödvändigtvis måste uttrycka sig i prydliga och välformulerade 

satser. För om allt för stor vikt läggs vid ett stilistiskt felfritt språkbruk, innan eleverna klarat 
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ut hur de ska använda olika skolbegrepp, kan de hämmas i sin utveckling. Istället förespråkar 

Barnes (1978) något som han kallar ”ett sonderat tal”  som han ser som ett redskap att tänka 

högt, organisera och kontrollera egna tankar. Han menar att det handlar om ett tvekande och 

trevande sätt för eleven att skapa interaktion mellan ny och tidigare kunskap. Han ser detta tal 

som ett mycket betydelsefullt redskap, då det gäller att få eleven att aktivt medverka i sin 

egen inlärningsprocess (Barnes 1975/1978).  

 

Barnes (1975/1978) beskriver hur det kan se ut i många klasser då det gäller hur elever har 

mod att våga tala fritt eller ej. Han menar att elever under sina år i skolan lärt sig att de flesta 

lärare bara vill höra det ” rätta”  svaret på frågan de ställt vilket i sin tur lett till att de undviker 

att delta i diskussioner där utrymme för avvikande synpunkter erbjuds. Barnes (1975/1978) 

lösning på detta undvikande är med andra ord att lärare planerar undervisningen på så sätt att 

eleverna inbjuds till diskussion och att ställa frågor och formulera hypoteser. För han menar 

att barn verkligen har förmågan att göra detta och att det är skolans uppgift att utveckla den. 

Barnes (1975/1978) menar att elever kan behöva ha hjälp med att använda språket som ett sätt 

att koppla ihop vardagskunskaper med ny kunskap. Genom att till exempel låta elever 

redovisa skolarbeten för andra grupper än sin egen, menar han att de får möjlighet att förankra 

de nya kunskaper de fått (Barnes 1975/1978).  

 

Barnes (1975/1978) beskriver ett öppet förhållningssätt i diskussioner där eleverna styr och 

formar kunskapen. Poängen i denna typ av diskussion är att eleverna flitigt utnyttjar varandras 

inlägg och konstruerar om dem. Motsatsen till det öppna förhållningssättet är det slutna som 

mera strikt håller sig till förskriven uppgift. I det förhållningssättet kommer deltagarna sällan 

med egna frågor och de söker mer detaljerade svar i det som diskuteras (Barnes 1975/1978). 

Samtidigt som han förespråkar detta öppna förhållningssätt vill han ändå hävda att han inte 

menar att lärare aldrig ska ge eleverna en direkt framställning av kunskaper. För det kommer 

alltid att finnas kunskap som lämpar sig bäst att presenteras för elever, men det öppna 

förhållningssättet innebär mindre lärarpresenterande undervisning och därmed mer 

elevtolkande undervisning (Barnes 1975/1978). 
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Det deliberativa samtalet  

 

Englund menar att de deliberativa samtalen kan ses som såväl alternativ som komplement til l 

den traditionella skolverksamheten (2004b). Deliberativa samtal kan förstås som samtal där 

olika synsätt kan brytas mot varandra och därigenom försöka skapa en gemensam grund för 

diskussion. Deliberativa samtal innebär att deltagarna samtalar kring något som berör dem 

och där egna perspektiv utmanas utifrån problematisering, frågor och synliggörande av andra 

perspektiv (Englund 2000). Englund menar att ett större inslag i skolans verksamhet skulle 

kunna handla om deliberation, deliberativa samtal som metod för att utveckla elevernas 

kompetens att reflektera och kommunicera. Englund ger några karakteristika för vad 

deliberativa samtal innebär (2004b): 

 

a) där skilda synsätt ställs mot varann samt där olika argument ges utrymme. 

b) som alltid innebär tolerans och respekt för andra; det handlar bland annat om att lära 

sig lyssna på andras argument. 

c) med inslag av kollektiv viljebildning, det vill säga strävan att komma överens eller 

åtminstone komma till temporära överenskommelser även om icke-överenskommelser 

finns.  

d) där auktoriteter/traditionella uppfattningar ifrågasätts. 

e) utan direkt lärarledning, det vill säga argumentativa samtal för att lösa olika problem 

och att belysa olika problem utifrån olika håll men utan närvaro av läraren (Englund 

2004b). 

  

Ovanstående a-c punkter är vad Englund (2004b) kallar det deliberativa samtalets inre kärna. 

Dessa punkter kan ses som riktlinjer vid utvärdering om ett samtal varit deliberativt eller inte 

(Englund 2000 samt 2004b). De handlar om samtalets förekomst där skilda synsätt tydliggörs 

och deltagare ges utrymme för att argumentera. Detta innefattar också att respektera varandra 

och sträva mot att komma överens (2004b). Englund tror att samtal med deliberativa kvalitéer 

som i ovanstående a-c punkter går att uppnå i skolverksamheten och att de bästa att analysera 

och värdera samtalen är deltagarna själva (2000 samt 2004b). Englund menar att en 

grundpoäng i det deliberativa samtalet är att skapa en gemensam grund för diskussion, oavsett 

eventuella skilda synsätt mellan deltagarna (Englund 2004b). 
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Sammanfattning om teorin om det goda samtalet  

 

Som vi sett handlar det goda samtalet då vi tolkat Säljö (2000) bland annat om att deltagarna 

ska komma fram till gemensamma problemlösningar. Det handlar också om att tillvarata 

elevers vardagskunskaper i samtalen, för att på så sätt förena ny kunskap med gammal. Även 

Barnes (1975/1978) ser samtalet som en koppling mellan vardagskunskaper och ny kunskap. 

Han förespråkar ett samtalande som inbjuder elever att styra och forma kunskap genom ett 

öppet förhållningssätt där elever får ställa frågor och formulera hypoteser. Dysthe (1996) 

skriver om autentiska frågor som öppna frågor utan något facit. Dessa förknippar vi med 

Barnes (1975/1978) öppna förhållningssätt och Englunds (2004b) karaktäristiska om att ge 

utrymme för olika argument på så sätt att de erbjuder elever delaktighet då de får möjlighet att 

komma med egna inlägg under diskussion. Vi kan även dra paralleller från Barnes 

(1975/1978) öppna förhållningssätt till det Dysthe (1996) skriver om uppföljning och positiv 

bedömning. Barnes (1975/1978) sonderade tal påminner om Säljös (2000) beskrivning om att 

tänka högt såtillvida att samtalet ses som ett redskap att organisera och kontrollera egna 

tankar. Vi kan utifrån ovanstående forskare tolka att Säljö (2000), Dysthe (1996) och Barnes 

(1975/1978) i sina teorier utgår från kunskapsuppdraget medan Englund (2004b) utgår från 

värdegrundsuppdraget. Som vi nämnt tidigare går det inte att frångå den demokratiska delen i 

lärandet och anser därför att Englunds (2004b) kriterier, liksom övriga forskares syn på att 

samtal bör ingå i undervisningen. Så vitt vi kan förstå finns det ingen optimal lösning på hur 

en perfekt undervisningssituation kan se ut men vår förhoppning är ändå att det i undervisning 

finns en strävan att använda samtal som redskap. 

 

Vi kommer nu att redogöra för vårt syfte och våra frågeställningar för att i nästa del av 

uppsatsen förklara den metod och det tillvägagångssätt vi haft i studien. 
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3 Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med studien är att belysa det goda samtalets existens i grundskolans tidigare års 

undervisning, utifrån verksamma lärares enkätsvar. För att nå syftet har vi valt att utgå från 

fyra didaktiska frågeställningar där svaren kan leda till att samtalet belyses på olika sätt. 

Frågeställningarna utgår i sin tur från de tidigare nämnda forskarnas kriterier och teorier för 

det goda samtalet som vi tidigare redovisat för under Teorin om det goda samtalet. Den första 

frågeställningen baseras på forskarnas kriterier för det goda samtalet medan de tre övriga 

frågeställningarna baseras på det författarna skriver om samtalets betydelse för lärande. De 

frågeställningar vi ställt är: 

 

� Vilka kriterier värderar lärare som besvarat enkäten som viktiga för ett bra samtal? 

� Vad kan samtal handla om enligt de lärare som besvarat enkäten? 

� När/Hur används samtal i undervisning enligt de lärare som besvarat enkäten? 

� Varför används samtal i undervisning enligt de lärare som besvarat enkäten? 
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4. Metod och tillvägagångssätt  

 

I den här delen av uppsatsen beskriver vi varför vi valt enkät som metod, vårt urval och 

bortfall. Vi beskriver enkätens frågor och svarsalternativ och tar också upp de etiska krav vi 

tagit hänsyn till i vårt metodval. Enkätens reliabilitet och validitet beskrivs i samband med 

förklaringen om hur vi nyanserat våra frågor. Vi beskriver även hur vi gått tillväga då vi 

lämnat samt hämtat enkäten, hur vi läst in svaren samt analyserat dem. 

 

 

4.1 Varför enkät?  

 

Syftet med studien var att belysa det goda samtalets existens i grundskolans tidigare års 

undervisning, utifrån verksamma lärares enkätsvar och för att nå den bredd vi önskade var 

enkätstudie ett bra alternativ. Att belysa ett beteende för en större målgrupp via intervjuer 

skulle ha varit mycket tidsödande och var därför inget alternativ för oss. Vi stödjer oss mot 

Steinar Kvales (1992) beskrivning, att en studie med syfte att förutsäga beteenden för större 

grupper kräver ett större urval och då är enkätmetoden relevant. En annan anledning till val av 

enkät är att vi redan befinner oss i teorin om det goda samtalet och inte söker komma dit.  

 

 

4.2 Urval 

 

När vi gjorde vårt urval för studien valde vi ut ett område innehållande grundskolor 1-6 i en 

mellanstor kommun. Området valdes ut med tanke på de tillgängliga resurser vi hade til l 

förfogande, vilket enligt Jan Trost (2001) ibland kan vara avgörande för studiens urval. Vår 

närhet, ekonomi och tid fick alltså avgöra vilka skolor som skulle tillfrågas. Vi bestämde oss 

för att femtio enkäter var ett rimligt antal för vår studie att handskas med. För att minska 

risken för bortfall valde vi att fördela enkäterna på åtta skolor där respektive rektor ombads att 

välja ut en lärare per årskurs att besvara enkäten, vilket i slutänden skulle bli fyrtiosju 

utlämnade enkäter.  
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4.3 Bortfall 

 

Innan utlämnandet av enkäter fick vi svar från två av skolorna att de inte ville delta i vår 

studie då de inte ansåg sig ha tid över till det samt att efterfrågan på deras medverkan från 

andra studenter var mycket hög.  Vi hade med andra ord redan innan utlämnandet av enkäter 

ett bortfall på tolv stycken. När vi sedan personligen besökte skolorna för att lämna enkäterna 

visade det sig att en skola inte ville medverka. Förklaring till detta låg i en akut 

omorganisation av skolverksamheten. Vi bad ändå skolassistenten att försöka motivera 

lärarna på skolan att titta på frågeformuläret innan de slutligen bestämde sig. Tyvärr hjälpte 

inte detta vilket ledde till ytterligare sex bortfall. När vi sedan hämtade in resterande enkätsvar 

fanns ytterligare elva bortfall. Det sammantagna bortfallet blev slutligen 29 stycken. 

 

 

4.4 Frågorna och svarsalternativen 

 

Det finns olika alternativ för frågeställningar vars begrepp vi redogör för här. Vi använder oss 

av slutna frågor i enkäten, på så sätt att det finns givna svar där de svarande via olika 

variabelvärden skattade sina svar. Frågorna i en enkät bör vara klara, korta, tydliga och utan 

negationer (Guy Karnung 2005 och Trost 2001) vilket vi försökt anamma i vårt utförande av 

enkäten, dock inser vi att vissa påståendesatser kan anses långa. I enkäten använder vi oss av 

frågor som behandlar lärarnas attityd till vad samtal i undervisning kan handla om, när/hur 

och varför samtal används i undervisning. Ett exempel på sådan fråga från vår enkät är: hur 

används samtal i din undervisning? Den frågan följs sedan av ett antal påståendesatser med 

fyra olika svarsalternativ. Dessa svarsalternativ, eller variabelvärden som Trost (2001) kallar 

dem, rangordnas enligt följande: stämmer absolut till stämmer inte alls. Trost (2001) påpekar 

dock att svaren alltid hänger på den enskildes referensramar, med andra ord handlar det om 

svar utifrån den svarandes egna erfarenheter och synsätt.  Det första påståendet i enkäten 

behandlar vad som krävs för ett bra samtal. Påståendet följs av ett antal påståendesatser med 

efterföljande variabelvärden. Värdena till denna fråga sträcker sig från: nödvändigt til l 

oviktigt. Med dessa värden vill vi se hur de lärare som besvarat enkäten förhåller sig til l 

kriterierna, utifrån teorin för vad ett bra samtal är. Återigen vill vi lyfta fram att svaren alltid 

hänger på den svarandes referensramar och att vi aldrig kan veta hur de egentligen förhåller 

sig till kriterierna/påståendesatserna. 
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Vi använder oss av två öppna frågor i enkäten varav den ena är en avslutande fråga vilket 

också Trost (2001) starkt rekommenderar. Den frågan innebar att de svarande fick möjlighet 

att tillägga något om ämnet eller om enkäten i fråga. Vi valde att ta med en sådan fråga för att 

det var ett sätt för oss att få respons på enkäten. Med tanke på att vi inte har inblick i de 

klassrum där de tillfrågade lärarna undervisar kan vi aldrig vara helt säkra på att det resultat vi 

får fram stämmer överens med verkligheten. Men om vi utgår från Nils Gilje och Harald 

Grimen (1992/2004) så är ändå den bästa utgångspunkten att utgå från 

barmhärtighetsprincipen som bygger på att vi ska anta att de tillfrågade handlar och yttrar sig 

förnuftigt, med andra ord handlar det om att tillvarata respekten för andra människor och tro 

på de svar de lämnar (Gilje & Grimen 1992/2004).  

 

 

4.5 Etiska krav 

 

De forskningsetiska principerna är viktiga att beakta innan en studie genomförs och några av 

dess principer handlar bland annat om informationskravet, samtyckeskravet och 

konfidentialitetskravet. Informationskravet handlar om att forskaren skall informera alla 

undersökningsdeltagare om deras roll i projektet samt deras villkor och rättigheter. 

Samtyckeskravet innebär att forskaren hämtar in samtycke från undersökningsdeltagarna eller 

dess förmyndare då de är under 15 år. Konfidentialitetskravet handlar om att 

forskningsprojektets personal ska underteckna en förbindelse om tystnadsplikt. Det innebär 

också att forskaren ska försäkra de deltagande att de inte ska kunna identifieras av 

utomstående (Vetenskapsrådet 2003). Vi finner det ytterst viktigt att beakta dessa krav och 

efter att kritiskt ha granskat vårt metodval fann vi med enkät inga svårigheter i att säkra de 

inblandades identitet eftersom det handlar om så många utspridda personer, en bredd. 

Dessutom frågade vi aldrig efter de tillfrågades eller skolans namn i enkäten och vi 

överlämnade för övrigt till rektorerna att utse de personer som skulle ingå i studien. Den 

information deltagarna fick var dels genom informationsbrevet vi skickade via e-post till de 

berörda skolornas rektorer samt till skolans gemensamma e-postadress. Sedermera 

informerades de tillfrågade via ett missivbrev som fästes ihop med frågeformuläret där de 

informerades om studiens syfte samt deras roll i den. De upplystes dessutom om att 

deltagandet var frivilligt och helt anonymt.  
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4.6 Enkätens reliabilitet och validitet 

 

Då vi utformat frågorna i enkäten har vi, för att uppnå vårt syfte, strävat mot att få god 

validitet, med andra ord att den mäter det den avses mäta och därmed anses giltig (Kvale 1997 

samt Trost 2001). Frågornas utformning utgår från teorin om det goda samtalet som i sin tur 

utgår från Säljös (2000), Dysthes (1996), Barnes (1975/1978) och Englunds (2000, 2004a 

samt 2004b) teorier om samtalets betydelse i lärande. Begreppet reliabilitet förklarar Trost 

(2001) bland annat med ytterligare begrepp såsom kongruens och precision. Med kongruens 

menas att frågorna ska vara likvärdiga då de avses mäta samma sak, med andra ord 

nyansering av frågorna. När vi formulerat frågorna har vi haft för avsikt att nyansera 

påståendesatserna genom att använda oss av likvärdiga ord och begrepp. Detta har vi gjort för 

att se om svaren skildes åt i förhållande till det vi egentligen frågat efter. Graden av reliabilitet 

och validitet var svår att avgöra innan enkäten hade besvarats och lästs in. Huruvida enkäten 

har god stabilitet och giltighet tar vi upp mer ingående under diskussionsavsnittet.  

 

 

4.7 Inläsning av enkätsvar 

 

Trost (2001) skriver att så fort det handlar om ett femtiotal frågeformulär eller fler kan det 

vara bra att använda någon slags kodningsteknik. Med färre antal frågeformulär 

rekommenderar Trost att bläddra och sortera materialet utan kodning vilket lämpade sig bäst i 

vårt fall. Vi hade räknat med högst 47 stycken enkätsvar och det slutade med arton vilket 

gjorde hanteringen mycket enkel. 

 

Vår bearbetning av enkätsvaren bestod i att en av oss läste upp svaren medan den andra, 

genom streckmarkering överförde svaren på en tom enkätmall. Enligt Trost (2001) är det 

vanligt att fel upptäcks redan under inläsning av materialet, ett sådant fel är till exempel att en 

siffra läses in två gånger istället för en. Detta misstag hände även oss i vår inläsning vilket vi 

bara kan beskylla den mänskliga faktorn för. Lyckligtvis hände detta bara ett par gånger men 

det var lätt att gå tillbaka och rätta till felet med tanke på det ringa antal enkätsvar vi hade. Ett 

annat fenomen vi upptäckte var att vi i enkäten ställt en icke relevant fråga (se bilaga s 6, 

fråga 8). Anledningen till att vi anser den icke relevant är att vi i våra frågeställningar inte 

frågat efter lärares roll i diskussioner. Av den anledningen redovisar vi varken den frågan eller 
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dess svar. Ytterligare en reflektion vi gjorde under inläsningen var att den första frågans 

variabelvärden har brister. Upptäckten bestod av att tre av fyra svarsalternativ representerar 

villkor för det goda samtalet. Med det menar vi att variabelvärdena borde ha varit fler eller 

utformade på annat sätt.  

 

Trost (2001) skriver att det är viktigt att vara uppmärksam på riktningar av svarsalternativen 

för de olika frågorna. Han menar då att ett instämmande svarsalternativ kan betyda en positiv 

inställning vid ett påstående men negativt vid ett annat påstående. Vi upptäckte detta då vi 

behandlade svaren och vi behövde verkligen tänka oss för så vi fick rätt riktning på dessa.  

 

 

4.8 Analys av enkätsvaren 

 

När vi analyserat har vi först kategoriserat in frågorna under våra frågeställningar vilka i sin 

tur utgår från teorin om det goda samtalet och förhoppningsvis leder till att besvara syftet. 

Dessa frågeställningar, enkätens frågor/påståenden, påståendesatser, svarsalternativ och svar 

presenterar vi under resultatdelen. För att underlätta för eventuella läsare har vi under 

resultatdelen valt att under varje fråga och/eller påstående förklara vad respektive 

svarsalternativ (variabelvärde) står för. 
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Resultat  

 

Här nedan redovisas resultatet för vår studie. Vi har valt att använda våra frågeställningar som 

rubriker för att ge en översiktlig bild över vilka frågor och påståenden vi relaterat til l 

frågeställningarna. De påståendesatser vi redovisar är citerade från enkäten. Eftersom vi inte 

relaterar enkätens avslutande fråga till någon specifik frågeställning har vi valt att redovisa 

den frågan under en egen rubrik. Efter varje redogörelse kommenterar vi sedan resultaten 

utifrån teorin om det goda samtalet, vilket underlättar läsandet samt ger en kort 

sammanfattning av resultaten. Vi kommenterar dock inte den sista öppna frågan som vi 

istället valt att ta upp mer ingående i diskussionen då dess resultat ligger till grund för våra 

egna reflektioner. Vi har även för avsikt att ytterligare diskutera resultaten på alla frågor mer 

ingående under vår diskussion. 

 

För att underlätta läsningen benämner vi fortsättningsvis de lärare som besvarat enkäten för 

respondenter. När vi skriver forskare menar vi de forskare vars teorier vi utgått från i vår 

bakgrund. För att läsaren lätt ska kunna läsa av vilken kategori som har störst del av svar 

(minst tio svar), i tabellerna, har vi skuggat den delen samt där resultatet visar lika. 

Grundantalet respondenter är 18 men alla 18 har inte svarat på alla påståendesatser, vilket gör 

att den sammanlagda summan i resultatet inte alla gånger blir 18.  

 

 

5.1 Vilka kriterier värderar lärare som besvarat enkäten som viktiga för ett bra samtal? 

 

För att få svar på ovanstående frågeställning har vi i enkäten ställt följande påstående: ” Ett 

bra samtal för lärande kräver att:”  Variabelvärdena ”Nödvändigt” , ”Av stor vikt”  samt 

”Ganska viktigt”  står för att respondenterna anser dessa kriterier som viktiga för ett bra samtal 

medan variabelvärdet ”Oviktigt”  står för motsatsen. 

 

Ett bra samtal för  lärande kräver  att: Nödvändigt Av stor vikt Ganska viktigt Oviktigt 
Alla berörda deltagare säger sin mening 2 10 5 1 
Alla berörda deltagare kan komma till tals 13 5 0 0 
Alla berörda deltagare ska komma till tals 2 11 4 1 
Olika motstridiga synsätt lyfts fram 2 11 5 0 
Alla berörda får argumentera för sin åsikt 6 12 0 0 
Olika sysätt respekteras 15 3 0 0 
Deltagarna utgår från frågor utan givna svar 3 6 5 3 
Deltagarna utgår från frågor med givna svar 0 2 4 11 
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Utsagor är formulerade argument 0 1 3 10 
Ett inlägg måste vara argumenterande 0 1 7 10 
Ett inlägg kan vara en åsikt utan argument 2 5 6 5 
Berörda deltagare visar tolerans mot varandra 14 4 0 0 
Deltagarna lyssnar aktivt på varandra 13 5 0 0 
Komma fram till beslut 0 3 4 11 
Komma fram till temporära överenskommelser 1 3 8 5 
Lärare följer upp deltagande elevers inlägg 3 10 5 0 
Lärare tar elevers inlägg på allvar 14 4 0 0 
Deltagare använder ett välformulerat språk 1 3 6 8 
 

Kommentarer: 

Vi anser det intressant att majoriteten av respondenterna svarat att det är viktigt att alla 

berörda kan/ska komma till tals och frågar oss om de verkligen får det? Englunds (2004b) 

kriterium som handlar om att skilda synsätt ställs mot varandra samt att elever får 

argumentera för sina åsikter, svarar respondenterna är viktigt för bra samtal. Som vi sett 

handlar Englunds (2004b) kriterier för ett deliberativt samtal även om att deltagarna visar 

respekt och tolerans mot varandra i samtalet. Vi kan utifrån enkätsvaren se att även 

respondenterna har svarat att det är ett kriterium för ett bra samtal. Att komma fram til l 

temporära överenskommelser svarar respondenterna är viktigt för bra samtal men att komma 

till beslut visade sig dock, enligt deras svar inte vara viktigt. Utifrån påståendesatserna ”ett 

inlägg måste vara argumenterande”, ”ett inlägg kan vara en åsikt utan argument”  samt 

”utsagor är formulerade argument”  avläser vi att respondenterna svarat att det inte är viktigt 

för ett bra samtal. Det resultatet relaterar vi till ett öppet förhållningssätt i samtal som bland 

andra Dysthe (1996) och Barnes (1975/1978) skriver om. Dysthes (1996) kriterier om 

autentiska frågor, att ta vara på, följa upp samt ge positiv bedömning på elevers inlägg ser vi 

att respondenterna svarat är viktiga för ett bra samtal. Att respondenterna svarat att det är 

viktigt att deltagarna lyssnar aktivt på varandra relaterar vi till alla forskares kriterier för ett 

bra samtal, då de skriver att samtal också innebär att lyssna på varandra. Resultatet visar att 

respondenterna svarat att ett välformulerat språk är viktigt vilket inte är i linje med Barnes 

(1975/1978) kriterier för ett bra samtal. En fråga vi ställer oss i sammanhanget är hur 

respondenterna tolkat begreppet välformulerat språk?  

 

 

5.2 Vad kan samtal handla om enligt de lärare som besvarat enkäten? 

 

För att få svar på ovanstående frågeställning har vi i enkäten ställt följande fråga: ”Vad kan 

samtal i Din undervisning handla om?”  Variabelvärdena ”Stämmer absolut”  och ”Stämmer 
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till viss del”  står för att respondenterna anser att samtal i deras undervisning kan handla om 

dessa påståendesatser, medan ”Stämmer inte riktigt”  och ”Stämmer inte alls”  står för 

motsatsen. 

 

Vad kan samtal i Din undervisning 
handla om? 

Stämmer 
absolut 

Stämmer till 
viss del 

Stämmer inte 
riktigt 

Stämmer inte 
alls 

Av mig planerat ämne/tema 11 7 0 0 
Av eleverna planerat ämne/tema 4 7 7 0 
Av mig och eleverna gemensamt 
planerat ämne/tema 4 11 3 0 
Av eleverna planerat innehåll 4 9 4 1 
Om elevers egna erfarenheter 11 6 1 0 
Om elevers egna intressen 11 7 0 0 
Om vardagen utanför skolan 10 8 0 0 
Av eleverna spontant uppkomna ämnen 10 8 0 0 
Av mig spontant uppkomna ämnen 10 7 0 0 
Konfliktlösningar 14 4 0 0 

 

Kommentar 

Vi har, i vår studie, sett att respondenterna svarat att samtal i undervisningen kan handla om 

både det lärare och elever planerat men att det till stor del handlar om det lärare planerat. 

Respondenterna har även svarat att elevers och lärares spontant uppkomna ämnen kan 

förekomma. Säljö (2000), Barnes (1975/1978) och Dysthe (1996) beskriver spontant 

uppkomna inlägg som en viktig aspekt för ett gott samtal, bland annat då det erbjuder 

möjlighet att ta vara på elevers erfarenheter och vardagskunskaper. Vi kan av resultatet avläsa 

att respondenterna svarat att samtal kan handla om elevers egna erfarenheter, vardag och 

intressen. Det faktum att respondenterna svarat att deras spontant uppkomna inlägg 

förekommer lika ofta (då vi bortser från bortfallet) som elevernas, tycker vi kan vara 

intressant att fundera vidare över. Även det faktum att respondenterna svarat att samtal i 

undervisningen kan handla om konfliktlösning finner vi intressant, trots att vi inte nämnt 

något om konfliktlösning i bakgrunden.  

 

 

5.3 När/Hur används samtal i undervisning enligt de lärare som besvarat enkäten? 

 

För att få svar på ovanstående frågeställning har vi i enkäten ställt frågan (a): ”Hur/när 

används samtal i Din undervisning?”  samt påståendet (b) ”Flertalet av Mina elever deltar 

aktivt i samtal genom att:”  Kommentarer till dessa resultat ges sedan under ett och samma 

stycke.   
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På frågan (a) fick vi fram följande resultat där variabelvärdena ”Stämmer absolut”  och 

”Stämmer till viss del”  står för att respondenterna anser att samtal i deras undervisning 

används enligt dessa påståendesatser, medan ”Stämmer inte riktigt”  och ”Stämmer inte alls”  

står för motsatsen. 

 

 

 
 

På påståendet (b) fick vi följande resultat där variabelvärdena ”Stämmer absolut”  och 

”Stämmer till viss del”  står för att respondenterna anser att eleverna deltar aktivt i samtal 

genom dessa påståendesatser, medan ”Stämmer inte riktigt”  och ”Stämmer inte alls”  står för 

motsatsen. 

 

Fler talet av Mina elever deltar aktivt i 
samtal genom att: 

Stämmer 
absolut 

Stämmer till 
viss del 

Stämmer inte 
riktigt 

Stämmer inte 
alls 

Leda planerade diskussioner 2 1 6 9 
Muntligt besvara förformulerade frågor 6 8 2 2 
Problematisera egna frågor 1 7 7 3 
Delta i rollspel 1 4 9 4 
Komma med inlägg vid genomgångar 7 7 4 0 
Svara på muntligt kunskapstest/prov 4 5 5 4 
Svara aktivt vid mina läxförhör 4 5 6 3 
Förhöra varandra 3 4 6 5 
Föra fria diskussioner sinsemellan 4 8 5 1 

Hur /när  används samtal i Din 
undervisning? 

Stämmer 
absolut 

Stämmer till 
viss del 

Stämmer inte 
riktigt 

Stämmer inte 
alls 

Som lärarstyrd diskussion 8 9 1 0 
Som planerade elevdiskussioner 6 9 2 1 
Som oplanerade elevdiskussioner 5 12 1 0 
Som problembaserad inlärning med 
förformulerade problem 3 12 2 1 
Som problembaserad inlärning där elever 
formulerar egna frågor 1 7 9 1 
Genomsyrar all min undervisning 4 7 6 1 
Som rollspel 0 5 9 4 
Då jag har genomgångar 9 7 2 0 
Då jag ger instruktioner 6 8 4 0 
Vid kunskapstest av elever 2 10 4 2 
Vid läxförhör 4 9 3 2 
Då elever redovisar arbeten 6 11 1 0 
Då elever förhör varandra 4 7 2 4 
Som ett sätt att tänka högt 4 7 5 1 
Som fria diskussioner mellan elever 4 9 3 1 
Då jag håller föreläsning för elever 4 8 3 3 
Då jag ställer frågor som elever via 
turordning får svara på 4 5 4 3 
Då elever hjälper varandra 11 7 0 0 
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Komma med inlägg vid föreläsningar 6 6 3 3 
Besvara frågor via turordning 6 4 6 2 
Delge sina erfarenheter 7 6 5 0 
Tala om sina egna intressen 7 7 3 1 
Spontana samtalsämnen uppkommer 9 7 2 0 
Hjälpa varandra med problemlösningar 5 11 2 0 
Föra fram sina åsikter 7 7 4 0 
Sammanfatta sina kunskaper 4 5 8 1 
Utbyta erfarenhet med varandra 5 8 5 0 
Öppet utrycka sina känslor 6 4 8 0 
Förmedla kunskap till varandra 6 6 6 0 
Grupparbeta 8 9 1 0 
Hålla föredrag för klassen 6 9 0 2 
 

Kommentar  

Dysthe (1996) skriver om vikten av att få komma med egna inlägg i samtal vilket vi av 

respondenternas svar avläst att eleverna gör. Svaren visar att respondenternas elever aktivt 

deltar i samtal genom att spontana samtalsämnen uppstår, vilket vi tolkar som att elevers egna 

inlägg följs upp och stämmer överens med Dysthes kriterier om uppföljning. Dysthe skriver 

även om autentiska frågor där eleverna själva ges möjlighet att problematisera öppet, vilket 

påminner om det öppna förhållningssätt Barnes (1975/1978) skriver om. Vi kan dock av 

resultatet avläsa att respondenterna svarat att eleverna inte deltar aktivt eller använder samtal 

genom att problematisera egna frågor. Det motsatta resultatet visar att respondenterna svarat 

att eleverna deltar aktivt genom att muntligt besvara förformulerade frågor, vilket vi kopplar 

ihop med respondenternas svar om att använda samtal som problembaserad inlärning med 

förformulerade problem. Respondenterna har även svarat att eleverna inte heller deltar aktivt i 

samtal genom att förhöra varandra vilket vi tolkar som att läraren förhör dem.  Säljö (2000) 

och Barnes (1975/1978) skriver att det är viktigt att elever i kunskapsprocessen får delge 

varandra sina erfarenheter och intressen genom fria diskussioner, vilket vi av respondenternas 

svar tolkat att deras elever gör.  Att respondenterna svarat att deras elever deltar aktivt och 

använder samtal i undervisningen genom att grupparbeta och hjälpa varandra med 

problemlösningar samt redovisa arbeten är något som Barnes (1975/1978) förespråkar. 

Englund (2004b) skriver om vikten av att skilda synsätt ställs mot varandra som ett av 

kriterierna för ett deliberativt samtal. Detta tycker vi överensstämmer med resultatet där 

respondenterna svarat att eleverna deltar aktivt genom att öppet uttrycka sina känslor och 

utbyta åsikter. Som vi ser det kan skilda synsätt uttryckas via de planerade samt oplanerade 

elevdiskussioner som respondenterna svarat att samtal används som i deras undervisning. 

Dock svarar respondenterna att deras elever inte deltar aktivt i samtal genom att leda 

planerade diskussioner. Detta ser vi pekar mot ett slutet förhållningssätt som Barnes 
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(1975/1978) skriver, där deltagarna strikt håller sig till föreskriven uppgift. Att resultatet visar 

på att samtalet genomsyrar all undervisning finner vi anledning att problematisera vidare. 

Frågan är om lärarna relaterar till det goda samtal de angett krav för i första frågan eller som 

samtal i allmänhet? Vi kan också av resultaten avläsa att respondenterna svarat att samtal i 

undervisningen används vid genomgångar, föreläsningar och instruktioner, samt då de ställer 

frågor till elever som de via turordning får svara på. Vi kopplar samman detta resultat med 

plenarundervisning som vi lyfter fram vidare under diskussion. Men vi kan också se att det 

stämmer med vad Barnes (1975/1978) skriver om lärarpresentationer. Han menar att dessa 

presentationer till viss del måste ingå i undervisning.  

 

Barnes (1975/1978) så kallade sonderande tal som han beskriver ”som ett redskap att tänka 

högt” , sätter vi i samband med respondenternas svar att samtalet i deras undervisning används 

”som ett sätt att tänka högt”. Av resultatet kan vi se att respondenterna svarat att rollspel inte 

används som samtal i undervisningen liksom att eleverna ej heller deltar aktivt i samtal genom 

rollspel. Respondenternas svar visar på likställt resultat då det handlar om elevers aktiva 

delaktighet i samtal vid kunskapstest/prov, läxförhör samt för att sammanfatta sina kunskaper. 

Respondenterna har även svarat att deras elever deltar aktivt i samtal genom att ” förmedla 

kunskap till varandra” . Detta resultat kan vi relatera till Säljö (2000) då han skriver om att 

individer kan låna kunskap av varandra för att lösa problem. Även Dysthe (1996) skriver om 

att kunskap byggs upp i samspel med andra. 

 

Som följdfrågor till ovanstående påstående har vi ställt tre slutna samt en öppen fråga:  

(a) ”Anser Du att övervägande antal av Dina elever aktivt deltar i samtal?”   

 

 Ja Nej Vet ej 
Anser  Du att övervägande antal av Dina elever aktivt deltar  i samtal? 11 6 1 
 

(b) ”Vad kan det enligt Din mening bero på att elever aktivt deltar/ej deltar i samtal?”  

Resultatet redovisas i tabell nedan: 

 

Deltar  Ej  deltar  
Lagom stor grupp För stor grupp 
Trygga i gruppen Saknar trygghet 
Intressant ämne Ointressanta samtal 
Intresserade Ointresserade 

Samtalet upplevs värdefullt 
Om samtalet bara är ett prat eller ett svar på 
frågor 

Ett tillåtande klimat Rädda att svara fel 
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Bra självförtroende Rädda att andra inte håller med 

 
Vågar ej för att de är rädda att få elaka 
kommentarer 

 Blyghet, osäkerhet 
De blir uppmuntrade till deltagande  Ej uppmuntrade att delta 
Tränande att samtala Otränade att samtala 
Därför att de kan påverka sin egen arbetssituation och 
innehållet i arbetet Lyssnar hellre 
Att rollspel används  
 Okoncentrerade 
 Oro i klassen 
 

Kommentar 

Då vi avläst respondenternas svar tolkar vi att elevers delaktighet i samtal har med 

meningsfullhet i lärande att göra. Vilket vi kan relatera till teorin om det goda samtalet där 

våra tankar bland annat går till Dysthe (1996) och Barnes (1975/1978) öppna förhållningssätt 

och Englunds (2004b) deliberativa samtal. 

 

(c) ”Brukar eleverna komma med spontana inlägg vid Dina genomgångar/föreläsningar?”  

samt ”Tar Du upp och gör dessa eventuelle inlägg till en del av pågående undervisning?” . 

Här står variabelvärdet ”Ofta”  för att eleverna brukar komma med spontana inlägg samt att 

dessa inlägg tas upp medan de tre övriga variabelvärdena står för motsatsen. 

 

 Ofta Ibland Sällan Aldrig 
Brukar eleverna komma med spontana inlägg vid Dina 
genomgångar /föreläsningar? 16 2 0 0 
Tar  Du upp och gör  dessa eventuella inlägg till en del av pågående 
undervisning? 13 5 0 0 
 

Kommentar 

Av detta resultat kan vi se att respondenterna svarat att deras elever ofta kommer med egna 

inlägg vid genomgångar och/eller föreläsningar samt att respondenterna svarat att dessa 

inlägg tas upp. Dessa resultat relaterar vi till Dysthes (1996) dialogbegrepp om inlägg och 

uppföljning samt positiv bedömning. 

 
 
5.4 Varför används samtal i undervisning enligt de lärare som besvarat enkäten? 
 

För att få svar på ovanstående frågeställning har vi i enkäten ställt påståendet: ” I Min 

undervisning används samtal för att:”  där stämmer absolut och stämmer till viss del står för att 

respondenterna anser att eleverna deltar aktivt i samtal genom dessa påståendesatser, medan 
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stämmer inte riktigt och stämmer inte alls står för motsatsen. 

 

I  M in undervisning används samtal för  
att: 

Stämmer 
absolut 

Stämmer till 
viss del 

Stämmer inte 
riktigt 

Stämmer inte 
alls 

Skapa god stämning 13 5 0 0 
Det är en förutsättning för lärande 13 5 0 0 
Det är ett bra sätt att använda elevers 
resurser att hjälpa varandra 12 6 0 0 
Det är viktigt att elever över sig att tala 
inför andra 15 3 0 0 
Elever ska öva sig i att formulera sina 
ståndpunkter 13 5 0 0 
Det är ett bra sätt för elever att sammanfatta 
sina kunskaper på 8 9 1 0 
Få tysta elever att tala  5 12 1 0 
Elever ska kunna utbyta erfarenheter med 
varandra 13 4 1 0 
Elever genom samtal kan uttrycka känslor 13 4 0 1 
Det är ett sätt för eleverna att förmedla 
kunskap sinsemellan 12 6 0 0 
Elever ska få organisera sina tankar 8 10 0 0 
Eleverna ska kunna skapa samband mellan 
ny och gammal kunskap 10 6 2 0 
Eleverna ska utveckla förmågan att själv 
formulera frågor 10 5 2 1 
 

Kommentar 

Respondenternas svar visar att samtalet används i undervisningen för att det är en 

förutsättning för lärande, vilket forskarna också menar att det är. Englunds (2004b) kriterier 

för det deliberativa samtalet kommer till uttryck då respondenternas svar visar att samtal 

används för att deras elever: ”ska kunna utbyta erfarenheter med varandra” , ”uttrycka 

känslor”  samt ”öva sig i att formulera sina ståndpunkter” . Att respondenterna svarat att samtal 

i undervisning används för att ”det är ett bra sätt att använda elevers resurser att hjälpa 

varandra” , ”det är ett bra sätt för elever att sammanfatta sina kunskaper på”  samt förmedla 

kunskap sinsemellan kan vi relatera till Säljö (2000). Han skriver om samtalet som ett sätt att 

dela erfarenheter och utbyta information samt låna varandras kunskap och att sammanfatta 

sina egna kunskaper. Säljös (2000) beskrivning om att föra ett inre samtal med sig själv i 

lärandet kan vi relatera till studiens resultat, som visar att respondenterna svarat att samtal 

används för att ”elever ska få organisera sina tankar” . Resultatet visar att samtalet används för 

att ”eleverna ska kunna skapa samband mellan ny och gammal kunskap”, vilket stämmer väl 

överens med Barnes (1975/1978) teori. Då vi utgår från teorin om det goda samtalet finner vi 

att ett meningsfullt lärande bygger på att elever ska utveckla förmågan att själva formulera 

frågor. Detta kan vi utifrån respondenternas svar avläsa är en anledning till varför samtal i 

deras undervisning används. Respondenterna har svarat att samtal i deras undervisning 
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används för att ”skapa god stämning”  som kan stämma överens med Englunds kriterier om att 

visa respekt, tolerans och att lyssna på varandra. Vi kan av resultatet avläsa att respondenterna 

svarat att samtal i deras undervisning används för att ”det är viktig att elever övar sig att tala 

inför andra”  vilket stämmer överens med Barnes teori om att ny kunskap förankras genom att 

elever får redovisa skolarbeten för andra grupper än sin egen. Respondenterna har svarat att 

samtal i deras undervisning används ” för att få tysta elever att tala”  vilket vi tar upp 

ytterligare under diskussion.  

 

 

5.5 Enkätens avslutande fråga 

 

Under denna rubrik avser vi att redogöra för den öppna fråga vi avslutade frågeformuläret 

med. Vi erbjöd de svarande utrymme för eventuella tillägg angående ämnet, enkäten eller 

frågorna. De svar vi fick var inte många, men är nog så intressanta att ta upp eftersom de gav 

både positiv och negativ kritik. Vissa kommentarer har vi valt att citera då de känns extra 

viktiga för studiens utvärdering som vi gör under diskussionen. 

 

Passar inte mig att fylla i rutor när jag ska framföra åsikter. Ni får inte veta vad jag har för åsikter bakom 
mina kryss. Tänk om jag skulle använda detta arbetssätt bland barnen. Fyll i och sedan är det klart. 

 

En annan kommentar var att vi var helt inne på rätt linje därför att samtal och dialog är en 

grundbult i all undervisning, både då det gäller etiska samtal, faktaprat och konfliktlösningar. 

Ytterligare kommentarer var att vårt skattningssystem i enkäten var dåligt samt att det gavs 

mycket utrymme för egna tolkningar av påståendena. Två kommentarer var att det var svårt 

att svara på vissa frågor och att de aldrig höll föreläsningar för eleverna. Följande citat 

handlar om samtalets betydelse för undervisningen: 

 

Samtal är av stor vikt för hur undervisningen fungerar. Elever kan tränas i att samtala i t.ex grupper. Det 
är svårt att få dem till att samtala aktivt kring sitt lärande (=utveckling för framtiden) är svårt. Det svåra 
ligger i att få dem att förstå hur viktigt det är för dem själva att /hur lära sig. Det var en bra uppställd 
enkät! 

 

En kommentar handlade om att svaranden har en mycket tystlåten grupp och jobbar mycket 

med att få igång diskussioner, vilket kan vara lite trögt ibland. 

 

Kommentar 

Kommentaren att åsikter inte kan komma fram via ett ikryssningssystem tolkar vi som att 
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respondenten menar att ytterligare åsikter utöver de redan valbara alternativen inte efterfrågas. 

Det vi kan se är att vi endast kan få ett värde på de åsikter vi frågat efter men dock endast 

utifrån respondenternas egna referensramar som vi relaterar till Trost (2001). Vi kan också 

utifrån kommentarerna se att vi och några av respondenterna kan ha olika syn på vad 

föreläsning är och uttrycket kan ha varit ett olyckligt val i utformningen av enkäten. 

Respondenter har också kommenterat samtalet som betydelsefullt i lärandet och poängterar att 

det kan uppstå svårigheter med att få elever att förstå sin egen del i lärandet.  
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6. Diskussion  

 

I denna del av uppsatsen avser vi att analysera och diskutera resultaten genom att väva 

samman refererad litteratur med våra egna reflektioner kring konsekvenser för det goda 

samtalet i undervisning. 

 

 

Studiens giltighet  

 

Syftet med studien var att belysa det goda samtalets existens i grundskolans tidigare års 

undervisning, utifrån verksamma lärares enkätsvar. Vi kan påstå att vi uppnått detta syfte i det 

avseende att vi fått svar på våra frågeställningar i den mån att svaren alltid hänger på den 

enskildes referensramar. Vi påstår med detta också att studien har relativt god validitet och 

giltighet enlig Kvales (1997) samt Trosts (2001) kriterier för validitet och giltighet. När det 

gäller studiens reliabilitet har vi, för att få stabilitet i studien, använt oss av nyanserade frågor 

och påståendesatser som Trost (2001) skriver om. Men då vi analyserade svaren framkom 

vissa brister som vi tidigare beskrivit, vilket kan göra att vår studie inte har den reliabilitet vi 

önskat. Om vi ska vara självkritiska och beakta studien rent vetenskapligt ligger vårt 

erkännande i det faktum, att det med så få besvarade enkäter inte går att ge någon generell 

bild över det goda samtalets existens i den kommun vi undersökt. Vi har fått fram resultat 

som pekar på hur, när och varför samtal används i undervisning.  

 

 

Samtal som redskap 

 

Som vi skrev i inledningen ser vi själva samtalet som ett redskap i strävan mot såväl lärande 

som moralfostran och vi hävdar att det goda samtalet har sin rättmätiga plats i skolans 

undervisning. Lärarna har enligt Liljestrand (2002a) ett huvudansvar för både elevers fostran 

som kunskapsutveckling och läroplanen visar klara och tydliga mål att sträva mot då det 

gäller att elever ska få lära sig lyssna, diskutera och argumentera. Det handlar också om att 

elever själva ska få problematisera, reflektera och kritiskt granska de nya kunskaper som 

erbjuds (Lpo 94). Om det goda samtalet används som en röd tråd i all undervisning, både som 

redskap för lärande som för meningserbjudande som Larsson (2004) skriver om, menar vi att 
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elever får större ansvar över sitt lärande och därmed större lust att lära. Detta innebär, enligt 

vår mening, att elever får en fördjupad delaktighet i både skolans kunskaps- som 

demokratiuppdrag. Zackari och Modigh (2000) skriver att skolan ännu inte lyckats förena de 

båda uppdragen därför att skolan inte anses vara en social mötesplats. Men vi ser, liksom 

Larsson (2004) och Barnes (1975/1978), att det går att förena de båda uppdragen. Vi ser 

skolan som en social mötesplats där undervisning bör genomsyras av det goda samtalet. Men 

även om vi ser med förhoppning på detta goda samtal för lärandet inser vi att det även finns 

en baksida, då alla elever inte har samma förutsättningar att använda samtal som redskap. Vi 

tänker då främst på elever som inte behärskar språket, de som nyligen flyttat hit från ett annat 

land eller som har fysiska och eventuellt psykiska svårigheter att uttrycka sig verbalt. Här 

anser vi dock att lärarens förhållningssätt till det goda samtalet har stor betydelse oavsett vilka 

förutsättningar elever har för att verbalt kunna uttrycka sig. För det handlar mycket om att 

elever ska känna sig delaktiga i sitt eget individuella lärande.  

 

 

Samtal utifrån erfarenheter 

 

Samtalet kan användas som ett sätt att överbrygga tidigare kunskaper, utifrån elevers 

erfarenheter, med nya som Säljö (2000) beskriver, eller som en process där eleven bygger om 

informationen till sin egen mot bakgrund av tidigare kunskap som Dysthe (1996) menar. Båda 

dessa beskrivningar anser vi innebär samma sak i det att kunskap inte går att kopiera (Dysthe 

1996 samt Dewey 1916/1999) utan snarare byggs upp med hjälp av samtal. Samtal ska också 

handla om ämnen som berör eleverna enligt Englund (2000), vilket vi kopplar samman med 

Larssons (2004) idéer om att undervisningsinnehållet ska utgå från elevers egna erfarenheter 

och intressen. Vi kan utifrån våra egna erfarenheter bara instämma med dessa författare och 

hävda att elever blir mer intresserade av att diskutera då de själva har möjlighet att påverka 

innehållet. 

 

Som vi skrev under inledningen har vi utifrån egna erfarenheter funnit att det förekommer 

variationer i den språkliga kommunikationen i undervisning. Barnes (1975/1978) skriver att 

lärarens förhållningssätt har betydelse för elevers sätt att kommunicera i gruppdiskussioner, 

vilket förstärker vårt eget belägg utifrån våra egna erfarenheter. Våra erfarenheter av lärares 

olika förhållningssätt ligger i att elever är mindre engagerade i de diskussioner som redan har 

ett givet svar än i de fria diskussionerna. Vi har också upplevt att elever som inte är vana vid 
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att själva problematisera försöker finna ett svar som de tror förväntas av dem. Detta kan som 

vi ser det vara en konsekvens av att eleverna många gånger är vana att arbeta utifrån 

faktaböcker med givna frågor och svar, både enskilt och i grupp. Det är också ofta, enligt oss, 

faktafrågor som ligger till grund för elevers kunskapsprov. Därmed vill vi återigen trycka på 

det goda samtalets betydelse i lärande och att det används redan från elevers första år i 

skolundervisning. 

 

 
Vilka kriterier värderar lärare som besvarat enkäten som viktiga för att ett samtal ska vara 
bra? 
 

Säljös (2000) teori om det vardagliga samtalet liksom Deweys (1916/1999) syn på lärande 

som en social aktivitet, handlar om att kommunikativa processer är mycket viktiga i lärandet. 

Vi kan även se samband med Larsson (2004) som menar att kommunikation kan ses som en 

praktisk process som är avgörande för individers möjligheter till utveckling och lärande. Säljö 

(2000) menar att kunskap byggs upp i samspel mellan människor och beskriver det som ett 

sätt att sam-tala och sam-lyssna. Några kriterier som respondenterna värderar som viktiga för 

ett bra samtal innebär att alla berörda kan/ska komma till tals samt lyssna på varandra. Detta 

går i linje med ovanstående tre forskares syn på kommunikationsprocessens betydelse i 

lärandet. Med andra ord handlar kommunikation om ett samspel i lärandet. Utifrån resultatet 

där respondenterna svarat att samtal och samlyssnande är viktigt för ett bra samtal borde 

konsekvensen, då det goda samtalet verkligen används, bli att eleverna känner delaktighet i 

det egna lärandet genom att kunskaper och färdigheter blir till (Säljö 2000). 

 

Dysthes (1996) dialogbegrepp som bland annat handlar om autentiska frågor där elever ges 

möjlighet att komma med egna inlägg i samtalet ser vi att respondenterna svarat är viktigt för 

ett bra samtal. Med denna typ av frågor är läraren inte ute efter något direkt rätt svar utan efter 

elevers egna tolkningar. Dialogbegreppet innebär även att läraren följer upp elevers inlägg 

samt ge positiv bedömning på inläggen, vilket också respondenterna svarat är viktigt för ett 

bra samtal. Som vi förstått blir konsekvensen av ett användande av autentiska frågor en 

meningsfull delaktighet i lärandet i den mån att elever fritt får möjlighet att svara utifrån sina 

egna föreställningar.  

 

Barnes (1975/1978) öppna förhållningssätt i diskussioner handlar om att elever själva styr och 

formar kunskap. De utnyttjar varandras inlägg och konstruerar om dem, vilket påminner om 
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Dysthes (1996) dialogbegrepp. Likheten ligger i att elever får komma med egna inlägg och att 

inläggen erkänns. Eftersom vi ser likheter mellan Barnes (1975/1978) öppna förhållningssätt 

och Dysthes (1996) dialogbegrepp tolkar vi därför att även Barnes (1975/1978) teori är ett 

krav för ett bra samtal, enligt respondenternas svar. Barnes (1975/1978) menar att om lärare 

planerar undervisning på ett sätt som inbjuder elever till diskussion där de får ställa frågor och 

formulera hypoteser, leder detta i förlängningen till elevers önskan att vilja delta och komma 

med egna synpunkter. Även Larsson (2004) förespråkar ett öppet förhållningssätt där det 

handlar om att individer ska möta varandra i dialogen. 

 

Att respondenterna svarat att ett välformulerat språk inte är ett viktigt kriterium för ett bra 

samtal ser vi positivt på. Med det menar vi att alla elever då kan komma till tals och bli 

lyssnade på, oavsett vilket vardagsspråk de använder. Som vi tolkat Barnes (1975/1978) 

handlar det då om ett samtalande utifrån elevers egna referensramar där de inte behöver 

använda skolbegrepp. Som vi skrev i kommentaren i resultatavsnittet vet vi inte hur 

respondenterna tolkat begreppet välformulerat språk. För som vi tidigare nämnt svarar de 

utifrån sina egna referensramar. 

 

Vi har funnit att respondenterna svar på ett bra samtal stämmer väl överens med Englunds 

(2004b) kriterier om att deltagarna ska visa respekt och tolerans mot varandra i samtalet. 

Även Larsson (2004) skriver att ett nyckelbegrepp i en deliberativ undervisningspraktik bland 

annat handlar om att visa respekt för varandra i samtalet.  En följd av att elever måste visa 

respekt och tolerans för varandra i samtal, menar vi i förlängningen, kan leda till att de intar 

ett demokratiskt förhållningssätt. Även Englunds (2004b) kriterium som handlar om att skilda 

synsätt ställs mot varandra samt att elever måste få argumentera för sina åsikter har 

respondenterna svarat är viktiga för ett bra samtal. Att komma till beslut är inte viktigt enligt 

respondenternas svar på kriterier för ett bra samtal men däremot att komma till temporära 

överenskommelser, som är ytterligare ett av Englunds (2004b) kriterier. Frågan är hur ofta 

klasser i år 1-6 har behov av att komma till fastställda beslut? En tanke är att 

klasskonferenser, elevråd och liknande möten kan vara en arena för fasta beslutstaganden men 

att det i den övriga undervisningssituationen endast uppstår behov av temporära beslut.   
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Vad kan samtal handla om enligt de lärare som besvarat enkäten? 

 

Som vi såg i resultatet svarade respondenterna att samtal i undervisningen kan handla om 

konfliktlösning, vilket vi ser positivt på i det avseende att det då kan handla om att lyfta fram 

skilda synsätt, åsikter samt att respektera varandra. Det kan enligt oss ses som ett sätt för 

elever att träna sig i att föra ett gott samtal, vilket också överensstämmer med Englunds 

(2004b) kriterier för ett deliberativt samtal.  I bakgrunden har vi inte tagit upp något specifikt 

om konflikter men vi ser konfliktlösning som en möjlighet för elever att utvecklas och lära sig 

ingå i sociala gemenskaper, en form av moralfostran. 

 

Som vi sett i resultatet har respondenterna svarat att samtal i undervisningen till stor del kan 

handla om det de själva planerat, vilket inte är i linje med det forskarna skriver om ett gott 

samtal, då forskarna istället menar att samtal ska utgå från elevers vardagskunskaper och 

erfarenheter (Säljö 2000, Dysthe 1996, Barnes 1975/1978, Larsson 1994 samt Englund 2000). 

Men då vi tolkat Liljestrand (2002a) så har vi förstått att samtal eller klassdiskussioner inte 

enbart formas av lärares planering utan även av hur elever samspelar med varandra, vilket vi 

uppfattar som att det beror på huruvida enskilda elever deltar aktivt eller ej. Innebär då detta 

att det är upp till var och en att ta för sig? Vad händer då med de blyga och tystlåtna eleverna?  

 

Det faktum att samtal i undervisning, enligt respondenternas svar, till stor del kan handla om 

det de själva planerat kan ses som ett komplement till det öppna förhållningssätt som Dysthe 

(1996) och Barnes (1975/1978) skriver om, då de båda menar att lagom alltid är bäst, det 

handlar om en övervägning mellan olika arbetsformer. För som Liljestrand (2002a) skriver 

kan en planerad diskussion ha som mål att elever ska tränas i att lära sig att diskutera. Vi 

tolkar det som att utgångspunkten i det läget blir en helt annan i och med att ingen vikt läggs 

vid att samtalet ska handla om något specifikt ämne utan snarare om alla deltagares olika 

inlägg. Men risken kvarstår dock, som vi ser det, att undervisningen utgår, består och avslutas 

med lärarens redan planerade samtalsinnehåll, där konsekvensen kan bli oengagerade elever. 

Vi relaterar dess reflektioner till Liljestrand (2002a) som funnit att lärares dominans, inom 

och mellan, olika planerade diskussioner varierar och att han sett att lärare tillåts ta ansvar för 

undervisningen av elever. Han menar att det, då lärare agerar utifrån ett sådant 

undervisningsansvar, finns risk att det leder till en begränsning av samtalsinnehållet. Vi kan 

också se denna risk i det att vi menar att elever har många funderingar och tankar som vid 

lärarstyrd diskussion kanske inte får komma till uttryck. Även här kan vi relatera till egna 
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erfarenheter då elever flera gånger försökt göra inlägg som bortrationaliserats av lärare som 

icke relevanta. Konsekvensen av ett sådant förhållningssätt kan bli att elever slutar och andra 

aldrig börjar komma med inlägg, då risken finns att de inte tas på allvar.  

 

Vi kunde av respondenternas svar avläsa att de spontant uppkomna ämnena lika ofta förekom 

från deras som från elevernas sida. Den egentliga innebörden i detta är svår att sia om men en 

tanke som dyker upp är att lärarna eventuellt tänker sig eleverna som den ena samtalsparten i 

dialogen och sig själva som den andra. Dessa funderingar relaterar vi till det Sahlström (2001) 

skriver om talturer i en så kallad plenarundervisning. För om lärarna använder denna typ av 

undervisning ser vi att konsekvensen blir att elever tillbringar större delen av lektionen genom 

att lyssna på andra och vi frågar oss då hur meningsskapande det är? För som Sahlström 

(2001) skriver så hör tal och lyssnande ihop. Men vår förhoppning är att lärarna tänker varje 

elev som en samtalspartner vilket då stämmer väl överens med det Larsson (2004) skriver om 

att en deliberativ undervisningspraktik bland annat innebär att alla ska få komma till tals. I det 

avseendet blir konsekvensen istället att elever blir delaktiga i samtal då lärare tar vara på deras 

erfarenheter och vardagskunskaper. 

 

Vi inser att många av påståendesatserna till denna fråga handlar om vad samtal i 

undervisningen kan utgå från istället för vad samtal i undervisningen kan handla om. Det är 

en kritik riktad mot oss själva och har med frågans utformning att göra.  

 

 

När/Hur används samtal i undervisning enligt de lärare som besvarat enkäten? 

 

Respondenterna svarar att deras elever aktivt deltar i samtal genom att spontana 

samtalsämnen uppkommer. Detta har vi relaterat till Dysthes (1996) kriterier om uppföljning 

där följden enligt henne blir att elever får positiv bedömning på inläggen. Då uppföljning och 

positiv bedömning förekommer i realiteten tolkar vi att en konsekvens av det blir att elever 

känner sig erkända och tagna på allvar. Vi ser Dysthes (1996) autentiska frågor, uppföljning 

och positiva bedömning som en ideal undervisningsform. Med det menar vi att de inbjuder til l 

öppenhet, tillit och respekt vilket vi skulle vilja uttrycka som en viktig grund för lärande. 

Elever får på detta sätt känna trygghet i lärandet istället för en oro att inte duga till. Frågan är 

om dessa kriterier används i verkligheten?  
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Då vi frågat om övervägande antal elever aktivt deltar i samtal framkom av resultatet att 

respondenterna svarat ja. Vi tolkar utifrån resultatet att elevers delaktighet i samtal leder til l 

meningsfullt lärande och relaterar till teorin om det goda samtalet och bland andra Larsson 

(2004) som menar att kommunikation är avgörande för individers lärande. 

 

Av resultaten kan vi avläsa att respondenterna svarat att eleverna inte deltar aktivt eller 

använder samtal genom att problematisera egna frågor. Med andra ord kan vi tolka det 

resultatet att respondenterna inte använder sig av Dysthes autentiska frågor i undervisning. 

Resultatet visar istället att respondenterna svarat att eleverna deltar aktivt i samtal genom att 

muntligt besvara förformulerade frågor. En konsekvens som vi ser av användande av 

förformulerade frågor är att elever inte känner engagemang eller motivation i lärande, vilket i 

sin tur kan leda till oro i klassen. Av respondenternas svar har vi tolkat att eleverna via fria 

diskussioner får delge varandra sina erfarenheter och intressen. En konsekvens som vi ser i att 

låta elever utgå från egna erfarenheter i samtal är att de blir mer intresserade av att vilja 

diskutera och som i förlängningen kan leda till att de även vill diskutera ämnen som andra 

planerat. För som Larsson (2004) skriver känner elever sig mer engagerade då deras 

erfarenheter efterfrågas eftersom erfarenheterna då behandlas som kunskapsinnehåll. 

 

Resultatet visar att respondenterna svarat att deras elever deltar aktivt i samtal genom att 

öppet uttrycka sina känslor och utbyta åsikter. Om det stämmer i realiteten innebär det enligt 

oss att elever känner trygghet i gruppen och vågar säga vad de tycker. Trygghet är för oss en 

av förutsättningarna för lärande där det goda samtalet kan vara ett redskap att uppnå trygghet. 

Respondenterna har svarat att samtal i undervisning används som planerade samt oplanerade 

elevdiskussioner och vi ser detta som ett tillfälle för elever att få lyfta fram skilda synsätt.  Då 

Englund (2004b) menar att en grundpoäng i det deliberativa samtalet är att skapa en 

gemensam grund för diskussion hänvisar han just till att skilda synsätt ska lyftas fram. Vi 

tycker att det låter bra att låta allas synsätt komma till uttryck men ser samtidigt en risk för att 

konflikter uppstår. Exempelvis kan olika synsätt innebära om att se hundar som sällskapsdjur 

eller som bestar. Ett annat exempel på olika synsätt kan handla om olika kulturella seder och 

religioner, vilket kan utlösas i konflikter mellan eleverna. Det är inte konflikten i sig som är 

problemet utan elevernas eventuella oförmåga att hantera problemet. Men vi tror att om 

eleverna tidigt får tränas i att lyssna lyhört på varandras åsikter lär de sig att acceptera andras 

synsätt. Att acceptera ska inte enligt vår mening jämställas med gillande. 
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Vi kan också av resultaten avläsa att respondenterna svarat att samtal i undervisningen 

används vid genomgångar, föreläsningar och instruktioner, samt då de ställer frågor till elever 

som de via turordning får svara på. Men utifrån teorin om det goda samtalet kan vi inte se 

dessa undervisningsformer som samtal utan snarare som monolog. Begreppet samtal kan i 

detta sammanhang i efterhand kännas fel då vi i enkäten använt begreppet i 

frågeformuleringar som motstrider kriterier för vad ett samtal är. Om bristen enbart ligger i 

enkätens utformning eller om det beror på lärares förhållningssätt till samtal är svårt att säga 

men skulle vi göra om studien skulle vi förmodligen inte använda begreppet samtal i 

föreläsnings- och instruktionssammanhang. 

 

Vi kan också, från vårt resultat, avläsa att respondenterna svarat att deras elever använder sig 

av samtal via grupparbeten och problemlösningar som en resurs för att hjälpa varandra vilket 

är i linje med vår teori. Säljö (2000) skriver till exempel att problemlösning kan handla om att 

elever lånar kunskap av varandra för att sedan behandla den som om den vore deras egen, då 

de sedan ska lösa själva problemet. Han skriver ytterligare att samtal mellan den mer 

kompetente och nybörjaren ständigt måste pågå vilket vi relaterar till just grupparbeten och 

problemlösningar. Vi tänker att då elever får tid på sig att samtala med varandra om problem 

som uppkommer får de lättare att förstå och befästa kunskapen. Ena stunden kan en elev ha 

hjälp av en annan i ett visst ämne medan det i nästa stund kan vara dennes tur att få hjälp i ett 

annat ämne. Vi kopplar även samman samtalande under problemlösning och grupparbeten 

med Säljös (2000) beskrivning om att föra ett inre samtal med sig själv i lärandet, där han 

menar att individer genom samtal genomgår ett slags mentalt prövande och förkastande av 

alternativ. I vår studie har det även framgått att respondenterna svarat att eleverna får använda 

samtalet som ett sätt att organisera sina tankar samt att skapa samband mellan ny och gammal 

kunskap vilket vi också relaterar till att respondenterna svarat att samtal används som ett sätt 

att tänka högt. Även det är i linje med teorin om det goda samtalet då bland andra Barnes 

(1975/1978) skriver om det sonderade talet.  

 

Resultatet visar att respondenterna svarat att samtalet genomsyrar all deras undervisning och 

vi frågar oss då vilken typ av samtal de avsåg då de besvarade enkäten. Tänkte de på det goda 

samtalet så som vi gjorde eller tänkte de på samtal i största allmänhet? Vilket det än må vara 

måste vi ändå medge att där samtalande förekommer finns en förutsättning för lärande i det 

avseendet att kommunikation alltid på ett eller annat sätt är lärande. För som Säljö (2000) 

skriver är lärande oundvikligt oavsett sammanhang, det handlar inte om huruvida eleverna lär 
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sig något utan snarare om vad de lär sig.  

 

 
Varför används samtal i undervisning enligt de lärare som besvarat enkäten? 
 

Enligt respondenternas svar har vi sett att samtal i undervisning används för eleverna ska öva 

sig i att samtala. Det har också enligt resultatet framgått att respondenterna svarat att samtal i 

undervisning används för att bygga upp kunskap i interaktion mellan varandra. Som vi skrev i 

kommentaren till denna fråga bygger ett meningsfullt lärande på att elever ska utveckla 

förmågan att själva formulera frågor vilket respondenterna svarat är en anledning till varför 

samtal i deras undervisning används. Frågan är då hur träningen går till då vi i tidigare 

redovisat resultat sett att respondenterna svarat att eleverna inte använder samtal för att 

problematisera egna frågor. Att respondenterna har svarat att samtal i deras undervisning 

används för att ”skapa god stämning”  relaterar vi till bland annat Englunds kriterier om att 

visa respekt, tolerans och att lyssna på varandra. Vi kan av resultatet avläsa att respondenterna 

svarat att samtal i deras undervisning används för att ”det är viktig att elever övar sig att tala 

inför andra”  vilket stämmer överens med Barnes teori om att ny kunskap förankras genom att 

elever får redovisa skolarbeten för andra grupper än sin egen. Att respondenterna svarat att 

samtal i deras undervisning används ” för att få tysta elever att tala”  kan betyda att 

respondenterna försöker göra alla elever delaktiga i samtal vilket i så fall stämmer väl överens 

med teorin om det goda samtalet, att alla ska få komma till tals eller som Barnes uttrycker det 

att elever vistas i skolan ” just för att samtala”  (Barnes 1975/1978, s 14). 

 

Respondenterna har också svarat att samtalet används i undervisningen just därför att det är en 

förutsättning för lärande. Om vi då utgår från barmhärtighetsprincipen (Gilje & Grimen 1992) 

får vi lita på att de svarat ärligt eller för att ånyo återkoppla till Trost (2001) som hävdar att 

respondenter alltid svarar utifrån sina egna referensramar.  

 

 

Enkätens avslutande fråga 

 

Kommentaren att åsikter inte kan komma fram via ett ikryssningssystem tolkar vi som att 

respondenten menar att ytterligare åsikter utöver de redan valbara alternativen inte efterfrågas. 

Det vi kan se är att vi endast kan få ett värde på de åsikter vi frågat efter men dock endast 
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utifrån respondenternas egna referensramar som vi relaterar till Trost (2001). Respondenter 

har också kommenterat samtalet som betydelsefullt i lärandet och poängterar att det kan 

uppstå svårigheter med att få elever att förstå sin egen del i lärandet. De kommentarer vi fick 

från några respondenter på vår öppna fråga var intressant att ta del av för att vi där kunde 

utläsa både ris och ros angående enkätens utformning. Vi kunde också avläsa utifrån två 

kommentarer att just de respondenterna inte hade föreläsningar för sina elever. Uttrycket kan 

ha varit olyckligt valt då vi och de berörda lärarna, som vi ser det, förmodligen associerar 

ordet föreläsning med olika undervisningsstadier. Vi har också fått kommentarer om samtalets 

betydelse i lärande och att det kan uppstå problem med att få elever att förstå sitt eget ansvar i 

lärandet. Eftersom vi i en enkät inte kan eller ska samtala med svaranden kan vi inte veta vari 

svårigheterna ligger. Vi kan endast, utifrån teorin om det goda samtalet, tro att det bland annat 

kan ha med lärarens egna förhållningssätt att göra.  

 

 

6.1 Slutord 

 

Vi kan konstatera att vi lärt oss en hel del under denna läs- och skrivprocess som 

uppsatsskrivandet inneburit. Ett exempel är att det är svårt att utforma enkätfrågor och 

svarsalternativ som inte går att tolka på olika sätt. Ett annat exempel är att vi utvecklat vårt 

skrivande genom att vi blivit extra uppmärksamma på att akta oss för att dra slutsatser vi inte 

har belägg för. En praktisk detalj vi blev varse var att efterfrågan på enkätsvar och intervjuer 

är stor under uppsatsskrivande. Det är många studenter som gör olika studier samtidigt och 

det kan vara svårt att få de tilltänkta respondenterna att ställa upp, vilket vi fick erfara. Trots 

stort bortfall anser vi ändå att vi till viss del nått vårt syfte med studien som var att belysa det 

goda samtalets existens i grundskolans tidigare års undervisning, utifrån verksamma lärares 

enkätsvar. Vi ville ta reda på vilka kriterier lärare som besvarat enkäten värderar som viktiga 

för ett samtal ska vara bra. Vi ville även ta reda på vad samtal kan handla om samt när, hur 

och varför samtal används i undervisning, enligt de lärare som besvarat enkäten. Utifrån 

resultatet har vi fått svar på våra frågor där vi kan skönja förutsättningar för det goda samtalet 

men vi kan därmed inte påstå att verkligheten överensstämmer med resultatet. Frågan är vilka 

förutsättningar som krävs för att verkligen få till ett flerstämmigt, deliberativt och 

meningsfullt klassrumsklimat där det goda samtalet genomsyrar all undervisning. En 

intressant efterföljande studie skulle i detta avseende kunna handla om att, via etnografisk 

studie, ta reda på förutsättningarna för det goda samtalet i undervisningen.   
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Vi ser med ljusning fram emot att få ge oss ut bland eleverna och inspirera dem till ett öppet 

förhållningssätt där vi ska sträva efter att det goda samtalet genomsyrar undervisningen. Vi 

vill att elever ska känna trygghet, delaktighet och inspiration i sitt lärande samt att de 

tillsammans med andra ska finna mening med lärandet och att de ska känna att deras 

delaktighet i samtal tas på allvar. Med andra ord ser vi stor betydelse av ett användande av det 

goda samtalet. Men självklart kan vi inte naivt stirra oss blinda på detta samtals förmåner 

utan, för att relatera till bland andra Dysthe (1996) och Barnes (1975/1978) variera 

undervisningen med en blandning av både lärarpresentationer och samtalande. 
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Nedan följer ett påstående med ett antal alternativ där vi ber Dig kryssa i en ruta för varje alternativ  
 
1. Ett bra samtal för  lärande kräver att: 
 
 Nödvändigt Av stor Ganska Oviktigt 
   Vikt viktigt  
 

� alla berörda deltagare 
säger sin mening..............................................     

 
� alla berörda deltagare kan  

 komma till tals.................................................     
 

� alla berörda deltagare ska  
komma till tals.................................................     

 
� olika motstridiga synsätt  

lyfts fram.........................................................     
 

� alla berörda får argumentera för  
sin åsikt ...........................................................      
 

� olika synsätt respekteras...................................      
 

� deltagarna utgår från frågor 
utan givna svar ................................................      

 
� deltagarna utgår från frågor med 

 givna svar .......................................................      
 

� utsagor är formulerade argument......................      
 

� ett inlägg måste vara argumenterande...............      
 

� ett inlägg kan vara en åsikt utan  
argument..........................................................      

 
� berörda deltagare visar tolerans  

 mot varandra....................................................      
 

� deltagarna lyssnar aktivt på varandra................      
 

� komma fram till beslut .....................................      
 
 

Frågeformulär  

Frågor  om samtal 

Bilaga 
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 Nödvändigt Av stor Ganska Oviktigt 
 vikt viktigt 
 

� komma fram till temporära 
 överenskommelser ...........................................     
 

� lärare följer upp deltagande  
 elevers inlägg...................................................      
 

� lärare tar elevers inlägg på allvar ......................      
 

� deltagare använder ett välformulerat 
 språk................................................................      
 
 
 
 
 
 
2. Hur /när används samtal i Din undervisning? 
 
  Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer 
  absolut till viss del inte riktigt inte alls 
 
 

� som lärarstyrd diskussion.................................      
 

� som planerade elevdiskussioner........................      
 

� som oplanerade elevdiskussioner......................      
 

� som problembaserad inlärning med 
 förformulerade problem ...................................      
 

� som problembaserad inlärning där  
elever formulerar egna frågor ...........................      

 
� genomsyrar all min undervisning......................      

 
� som rollspel .....................................................      

 
� då jag har genomgångar ..................................      

 
� då jag ger instruktioner ....................................      

 
� vid kunskapstest av elever................................      

 
� vid läxförhör....................................................      

 
� då elever redovisar arbeten...............................      
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For ts. fråga 2. Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer 
 absolut till viss del  inte riktigt inte alls 
 

� då elever förhör varandra.................................       
 

� som ett sätt att tänka högt.................................       
 

� som fria diskussioner mellan elever..................       
 

� då jag håller föreläsning för elever ...................       
 

� då jag ställer frågor som elever via 
turordning får svara på.....................................       

 
� då elever hjälper varandra................................       

 
 
 
 
 
 
3. Vad kan samtal i Din undervisning handla om? 
 
 Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer 
 absolut till viss del  inte riktigt inte alls 
 

� av mig planerat ämne/tema...............................      
 

� av eleverna planerat ämne/tema........................      
 

� av mig och eleverna gemensamt  
 planerat ämne/tema..........................................      
 

� av eleverna planerat innehåll ............................      
 

� om elevers egna erfarenheter............................      
 

� om elevers egna intressen.................................      
 

� om vardagen utanför skolan .............................      
 

� av eleverna spontant uppkomna  
 ämnen..............................................................      
 

� av mig spontant uppkomna ämnen....................      
 

� konfliktlösningar..............................................      
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Nedan följer ett påstående med ett antal alternativ där vi ber Dig kryssa i en ruta för varje alternativ  
 
4. I Min undervisning används samtal för  att: 
 
 Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer 
 absolut till viss del  inte riktigt inte alls 
 

� skapa god stämning..........................................       
 

� det är en förutsättning för lärande.....................       
 

� det är ett bra sätt att använda elevers  
resurser att hjälpa varandra...............................       
 

� det är viktigt att elever övar sig att 
 tala inför andra.................................................       

 
� elever ska öva sig i att formulera  

 sina ståndpunkter .............................................       
 

� det är ett bra sätt för elever att  
 sammanfatta sina kunskaper på........................       
 

� få tysta elever att tala.......................................       
 

� elever ska kunna utbyta erfarenheter  
 med varandra...................................................       
 

� elever genom samtal kan uttrycka  
 känslor.............................................................       
 

� det är ett sätt för eleverna att förmedla  
 kunskap sinsemellan ........................................       
 

� elever ska få organisera sina tankar ..................       
 

� eleverna ska kunna skapa samband  
 mellan ny och gammal kunskap........................       
 

� elever ska utveckla förmågan att själv 
 formulera frågor...............................................       
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Nedan följer ett påstående med ett antal alternativ där vi ber Dig kryssa i en ruta för varje alternativ  
 
5. Fler talet av Mina elever  deltar  aktivt i samtal genom att: 
 
 Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer 
 absolut till viss del  inte riktigt inte alls 
 

� leda planerade diskussioner..............................      
 

� muntligt besvara förformulerade  
 frågor ..............................................................      
 

� problematisera egna frågor...............................      
 

� delta i rollspel ..................................................      
 

� komma med inlägg vid genomgångar ...............      
 

� svara på muntligt kunskapstest/prov .................      
 

� svara aktivt vid mina läxförhör.........................      
 

� förhöra varandra..............................................      
 

� föra fria diskussioner sinsemellan.....................      
 

� komma med inlägg vid föreläsningar................      
 

� besvara frågor via turordning ...........................      
 

� delge sina egna erfarenheter .............................      
 

� tala om sina egna intressen...............................      
 

� spontana samtalsämnen uppkommer.................      
 

� hjälpa varandra med problemlösningar .............      
 

� föra fram sina åsikter .......................................      
 

� sammanfatta sina kunskaper.............................      
 

� utbyta erfarenheter med varandra.....................      
 

� öppet uttrycka sina känslor...............................      
 

� förmedla kunskap till varandra.........................      
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For ts. fråga 5. Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer 
 absolut till viss del  inte riktigt inte alls 
 
 

� jag för enskilda samtal med dem ......................      
 

� grupparbeta......................................................      
 

� hålla föredrag för klassen.................................      
 
 
 
 
 
 
6. Anser  Du att övervägande antal av Dina elever aktiv deltar  i samtal? 
 
   Ja Nej  Vet ej 
 
      
 
 
7. Vad kan det enligt Din mening bero på att elever  aktivt deltar/ej deltar i samtal? 
 
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Nedan följer ett påstående med ett antal alternativ där vi ber Dig kryssa i en ruta för varje alternativ  

 
8. Vid elevdiskussioner  intar jag oftast rollen som ……. 
 
 Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer 
 absolut till viss del  inte riktigt inte alls 
 

� styrande...........................................................      
 

� Ifrågasättande av deltagarnas inlägg.................      
 

� Uppmuntrande.................................................      
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For ts. fråga 8. Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer 
 absolut till viss del  inte riktigt inte alls 
 

� Handledande....................................................      
 

� Aktivt deltagande.............................................      
 

� Passivt iakttagande...........................................      
 
 
 
 
 
 
9. Brukar eleverna komma med spontana inlägg vid Dina genomgångar /föreläsningar? 
 
 Ofta Ibland Sällan Aldrig 
  
     
 
 
10. Tar Du upp och gör  dessa eventuella inlägg till en del av pågående undervisning? 
 
 Ofta Ibland Sällan Aldrig 
   
      
 
 
Finns det ytter ligare något Du vill tillägga, om enkäten, frågorna eller ämnet i sig, så var  så god att utnyttja utrymmet 
nedan eller baksidan av enkäten. 
 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Tack för Din medverkan! 


