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1 Inledning 

Att samtala är att vara människa. Utan samtal är vi ingen men i samtal med andra blir vi nå 

gon. Det är i samtal med andra som vi blir till sociala varelser. Skolvärlden har länge betonat 
skrivandet, möjligen av den orsaken att det skriftliga är mycket lättare att mäta. Men det är 

hur vi talar och hur vi talar för oss som förmodligen är det som är avgörande för hur vi lyckas 

i livet. Det är hur vi samtalar som är viktigt när vi ska söka arbete, samarbeta i föreningen, 

skaffa en partner eller göra oss förstådda i andra interaktionssituationer. Med detta i åtanke 

blir skolan en mycket viktig aktör när det gäller att förmedla de oskrivna lagar och regler som 

samtal styrs av och som alltså är livsviktiga för att leda eleven vidare i en personlig utveck 

ling. Detta är nödvändigt för att eleven som vuxen ska kunna bli en fullvärdig samhällsmed 

borgare. Vad vi vill säga med detta är att utan tillgång till samtalets strukturer utestängs vi 

från många områden i samhället och man mister många möjligheter och rättigheter, vilket är 

en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. 

Att vi valde att lägga vår forskning inom detta område kan förklaras av att vi båda har ett 

genuint intresse för demokratiska förhållningssätt i skolan. Vår bestämda åsikt är då att det 

jämlika samtalet bör vara centralt i klassrummet. Vi har därför tagit fasta på vad Gunilla Mol 

loy uttrycker i artikeln, ”Det nödvändiga samtalet”, och som till stor del speglar de tankar vi 

har: ”Det vore av speciellt intresse att lyfta fram samtalet, kommunikationen i klassrummet, 

eftersom det också är samtalet som står i centrum för modern demokratiforskning” (2003, s 

80). 

Föreliggande studie kommer att undersöka om det förekommer jämlika samtal i klass 

rummet mellan lärare och elev. Vi kommer också att undersöka om det finns variabler som 

verkar för eller emot att samtal mellan dessa båda parter blir jämlikt i klassrummet. Handlar 

det enbart om monolog från lärarens sida eller förekommer det också dialog? Är klassrummet 

enstämmigt eller flerstämmigt? 

Vi har valt att lägga upp vårt arbete på följande sätt: Efter en kort introduktion följer vår 

bakgrund och vårt forskningsläge. Därefter redogör vi i metodavsnittet för hur vi har gått till 

väga när vi insamlat vårt material. Det avsnittet följs av en resultatredovisning där vi presente 

rar vårt resultat. Efter detta kommer uppsatsens diskussionsdel där vi diskuterar vad vi kom 

mit fram till när vi analyserat vårt material. Detta kommer också att kopplas till forskningslä 

ge och litteratur. Därefter följer en summering där vi knyter an vårt syfte till vår empiri. Den 

na punkt kommer också att innefatta ett resonemang kring våra eventuella metodologiska
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styrkor och svagheter. Avslutningsvis diskuterar vi, under samma avsnitt, frågor som skulle 

kunna vara intressanta för fortsatt forskning. 

2 Syfte och frågeställningar  

2.1 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka om vi i klassrummet verkligen kan tala om jämlika samtal 

mellan lärare och elev. Vi har använt oss av Jan Einarssons definition: ”samtal är ett naturligt 

samspel mellan någorlunda jämlika deltagare” (1989, s 79). Vi kommer även att undersöka ett 

antal faktorer i samtalet och hur de påverkar hur ett samtal i klassrummet formas. Dessutom 

kommer vi att undersöka om dessa faktorer i så fall verkar för eller emot att det där blir samtal 

enligt den definition vi valt. 

2.2 Frågeställningar  

Urvalet av de faktorer som ligger till grund för undersökningen är knutna till de resultat som 

framkommit vid tidigare forskning i skolmiljö. Varför vi valt nedanstående faktorer är på 

grund av att de är vanligast förekommande i den litteratur som finns tillgänglig inom området. 

Vi har valt att avgränsa oss till följande variabler som kan ha påverkan på samtal i klassrum 

met: 

Har kön någon betydelse för hur man hävdar sig i samtal i klassrummet? 

Har möblering någon inverkan på hur samtal i klassrummet formas? 

Har lärarens tillämpade grundfilosofi om undervisning betydelse för samtal i klassrummet? 

Är samtalet i klassrummet ett samspel mellan någorlunda jämlika deltagare?
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3 Bakgrund 

3.1 Definition av samtal 

Det är, som vi nämnde i vår inledning, inte bara i vardagslivet som samtalet har en viktig 

funktion, det är också mycket viktigt för vårt lärande. I Lärande samtal, elevers kollektiva 
textbygge i samband med diktskrivande menar Gun Rooswall Persson att ”när vi människor i 
samtal klär våra känslor och tankar i ord, möts vi också ibland i ett ömsesidigt lärande” (2000, 

s 9). Att samtal var viktigt för ett ömsesidigt lärande hade de förstått redan i antikens Grek 

land. 
Sokrates ansåg att ett lärande eller undervisande samtal borde ha till uppgift att frigöra samtals 
deltagarnas egen analyserande förmåga, för att de sedan ska kunna dra slutsatser av sina påstå 
enden. Det sokratiska samtalet, med en samtalsledare som hjälper deltagarna att förlösa deras 
tankar, kan anses vara en prototyp för lärande samtal. En annan är problemlösningssamtalet mel 
lan likar (Rooswall Persson 2000, s 9). 

Björn Nilsson säger i sin bok I ord och handling, Aspekter på samtal att: 
Samtal är en primär form av kommunikation och det utgjorde en avgörande faktor när vi som 
barn formades i vår medvetenhet och identitet. Det är i samtal vi upprätthåller bilden av oss själ 
va eller får grunden till gradvis förändring av oss själva. Precis som ögonen sägs vara själens 
spegel, vill jag hävda att samtalet är identitetens spegelbild och spegeln för våra relationer till 
andra personer. […] Samtal skapar och utgör mänsklighetens sociala värld (1989/1993, s 31). 

Samtalet har alltså många funktioner, ”samtal är en social aktivitet – en samhandling” (Nils 

son 1989/1993, s 34). 

Vi har funnit ett antal definitioner av samtal. I Nationalencyklopedins ordbok kan man läsa 

följande under uppslagsordet ”samtal”: ”Muntligt utbyte av synpunkter eller upplysningar, 

vanl. [sic!] på ett relativt informellt sätt” (1995 band 3, s 75). Tomas Englund, professor i 

pedagogik vid Örebro universitet, definierar i Deliberativa samtal som värdegrund – historis 
ka perspektiv och aktuella förutsättningar något som han kallar för det ”deliberativa samta 
let”. Han skriver: ”samtal där olika uppfattningar och värden kan brytas mot varandra” (2000, 

s 5), och vidare beskriver han det deliberativa samtalets karakteristika som: 
a) samtal där skilda synsätt ställs mot varann [sic!] och olika argument ges utrymme, 
b) att deliberativa samtal alltid innebär tolerans för den konkret andra, det handlar bl.a. om att 
lära sig lyssna på den andres argument 
c) inslaget av kollektiv viljebildning, dvs strävan att komma överens eller åtminstone komma till 
temporära överenskommelser (2000, s 6). 

Vi ställer oss bakom samtliga ovan nämnda definitioner av samtal, de tangerar vår uppfattning 

om hur ett samtal i klassrummet bör gå till, men den definition vi slutligen fastnade för var 

den som finns i Jan Einarssons uppsats ” Skolsamtalets historia” där han säger att ”samtal är
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ett naturligt samspel mellan någorlunda jämlika deltagare” (1989, s 79). Varför vi fastnade för 

just denna definition, och inte för till exempel Tomas Englunds, är på grund av att samtal i 

skolan, åtminstone när det gäller lärare – elev, alltid utgör en asymmetrisk talsituation. 

Många talsituationer i samhället är asymmetriska, det vill säga ”samtalsdeltagarnas inbör 

des statusförhållande är inte jämlika” (Norrby, Catrin 1996/2004, s 205). Det handlar till ex 

empel om läkare – patient, intervjuare – informant, chef – underlydande, vuxen – barn och 

inte minst lärare – elev. Eleven är alltså inte bara i en asymmetrisk talsituation på grund av att 

läraren är lärare utan också för att läraren är vuxen. Jan Einarssons definition innehåller, det 

för oss i det här fallet tilltalande ordet ”någorlunda”, då detta ger utrymme för en viss asym 

metri i talsituationen. Englunds definition är naturligtvis eftersträvansvärd, men kan tyvärr av 

ovan angivna asymmetriskäl, vara svår att uppnå. I Lärare av i morgon citeras Stefan Björk 
lund som säger följande: 

För att ett äkta samtal ska kunna föras mellan exempelvis lärare och elever måste läraren kunna 
se och behandla eleverna som sina likar i meningen att de bör övertygas på exakt samma grun 
der som hon själv är beredd att bli övertygad på. Utan en sådan ömsesidighet blir samtalet ett 
försök till övertalning utifrån en maktposition (citerat i Ingrid Carlgren & Ference Marton 
2000/2001, s 210). 

Detta visar att om någorlunda jämlika samtal ska kunna äga rum i klassrummet är det nöd 

vändigt att läraren har ett demokratiskt och ödmjukt förhållningssätt i sin yrkesutövning. Sam 

tal i klassrummet förutsätter att ”alla deltagare kan förutsätta att de kan ha fel – alltså även 

läraren. Att inse att så är fallet är det mest fundamentala villkoret inte bara för vetenskapligt 

tänkande utan också för mänskliga relationer” (Carlgren & Marton 2000/2001, s 210). 

3.2 Forskningsläge 

De pedagogiska strömningar, och de politiska intentioner och styrdokument, som redovisas 

under denna rubrik är enligt oss nödvändiga faktorer för att ett sådant klimat ska komma till 

stånd i klassrummet att samtal, enligt vår definition, överhuvudtaget ska kunna äga rum. 

Vi kan alltså konstatera att redan i det gamla Grekland hade de insett det viktiga sambandet 

mellan samtal och lärande. Riktigt så långt tillbaka i tiden tänkte vi inte gå i denna redovis 

ning av forskningsläget och den presenterade litteraturöversikten, dock har vi försökt att redo 

göra för vår litteratur i någorlunda kronologisk ordning. 

3.2.1 Reformerande pedagogiska tankar  

I 1919 års undervisningsplan kunde vi börja skönja en ny syn på skolan och lärandet. Man 

menade att skolan inte längre skulle vara ett audiotorium utan ett laboratorium (citerat i Ei
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narsson 1989, s 87). Det nya sättet att se på skolan och lärandet torde ha fått sin inspiration av 

de nya strömningar som började märkas. En av dessa inspiratörer var John Dewey som år 

1916 utkom med klassikern Demokrati och utbildning. John Dewey var grundare av den re 
formpedagogiska progressivistiska rörelsen i USA. Progressivismen var en reformrörelse som 

var antiauktoritär, barncentrerad och betonade vikten av praktiska uppgifter (learning by do 

ing) i undervisningen. Denna rörelse var inspirerad av barnpsykologisk forskning (NE 1994, s 

295). John Deweys tankar känns för oss fortfarande väldigt aktuella och vi skulle önska att det 

i större utsträckning i dagens skola gick att finna avtrycken av hans idéer. När vi på olika sätt 

besökt skolan har vi många gånger upplevt att en traditionell undervisningsnorm rått, där lära 

rens monologer dominerat. Redan för nästan hundra år sedan sade John Dewey att: 
Hur kommer det sig att undervisning enligt korvstoppningsmetoden och inlärning genom passiv 
absorbering, trots att metoderna är allmänt förkastade, fortfarande är så förhärskande i prakti 
ken? Utbildning handlar inte om att tala om saker och att få saker berättade för sig utan det är en 
aktiv och konstruktiv process, och detta är en princip som är nästan lika missbrukad i praktiken 
som den är accepterad i teorin. Man predikar den, man läser om den och man skriver om den. 
[…] Det betyder inte att språket får minskad betydelse som utbildningsresurs utan att dess an 
vändning blir mer vital och fruktbärande […] (Dewey 1916/2002, s 75). 

Som vi förstår detta citat är det viktigt med en tvåvägskommunikation mellan lärare och elev, 

så att eleven själv i ord får möjlighet att formulera sina egna tankar. Skolan bör vara en plats 

för kommunikation. Och undervisning är en form av kommunikation. Därför är det viktigt att 

det inte blir korvstoppning, en envägskommunikation, där läraren står för frågorna och de 

”rätta” svaren. När vi som lärarstudenter, lärarvikarier eller föräldrar varit i skolan har vi såle 

des sällan sett någon som bryter mönstret och undervisar enligt Deweys progressiva synsätt. 

Men det finns naturligtvis de som arbetat med att ge tankegångar som dessa större utrymme. 

År 1935 utmärkte sig adjunkten Helge Gullberg i ett föredrag där han menade att den ti 

dens skola präglades av en brytning mellan gammalt och nytt, där man tog större hänsyn till 

lärjungarnas individualitet och skapande verksamhet.Vidare förespråkade han grupparbeten, 

dramatiska framträdanden med mera. Han var också emot den tidens drill och läxförhör och 

han menade att ”Förhörsmetoderna ger eleverna kunskaper som är anpassade till ett examens 

förhör, men det bidrar inte till någon allsidig utveckling hos eleverna” (citerat i Einarsson 

1989, s 87). 

Stellan Arvidsson, sekreterare i 1945 års skolkommission, menade precis som adjunkten 

Gullberg, att skolan med nödvändighet behövde förnya sig. Inte minst för att varje elev skulle 

få möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar (citerat i Einarsson 1989, s 98). Stellan 

Arvidsson menade vidare i skolkommissionens betänkande från 1946 att: 
Den demokratiska skolans uppgift är alltså att fostra fria och självständiga människor, för vilka 
samarbete [vår kurs.] är ett behov och en glädje. […] I viss mån står de nu vanliga undervis
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ningsmetoderna i vägen för denna målsättning. Den förhärskande metoden är alla framsteg till 
trots klassundervisningen, »frågor och svar»metoden, katederundervisningen, läx och för 
hörsmetoden – hur man nu vill beteckna den. Hur skickligt och stimulerande den än kan hand 
has, innebär den dock att lärjungarnas aktivitet, som dirigeras från katedern, aldrig kan bli mer 
än halv. Den ger föga utrymme för lärjungarnas egna initiativ […] (Arvidson 1946/1948, s 14). 

Precis som med Deweys citat vill vi även med detta citat trycka på hur viktig en tvåvägs 

kommunikation i klassrummet är. 

Det finns också modern forskning inom området. Roger Säljö har i sin bok Lärande i prak 
tiken, Ett sociokulturellt perspektiv skrivit om teoretiska perspektiv på mänskligt lärande och 

utveckling. Där redogör han för de kunskapsteorier som varit dominerande under senare delen 

av 1900talet. Han för framför allt fram det sociokulturella perspektivet som även vi ser som 

tilltalande och enligt vårt förmenande också skulle främja samtalet i klassrummet, vilket i sin 

tur skulle rendera i att målet: ett klassrum där alla röster hörs på lika villkor, skulle kunna 

uppnås. ”I ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation och språkanvändning helt centrala 

och utgör länken mellan barnet och omgivningen (Tulviste 1991). Det är genom att kommu 

nicera om vad som händer i lekar och interaktion, som barnet blir delaktigt i hur människor i 

dess omgivning uppfattar och förklarar företeelser” (Säljö 2000, s 67). 

Det är elevens aktivitet och elevens frågor som ska väga tyngst, inte lärarens. Därför anser 

vi att de pedagogiska strömningar, och de politiska intentioner och dokument, som ovan redo 

visats, grundlade de förutsättningar som enligt oss är nödvändiga faktorer för att ett sådant 

klimat ska komma till stånd i klassrummet att samtal enligt vår definition överhuvudtaget ska 

kunna äga rum. 

Vi kan se en tydlig trend att intentionen i de svenska läroplanerna mer och mer strävar mot 

att lärarna ska ha ett demokratiskt förhållningssätt gentemot eleverna. I den gällande läropla 

nen, Lpo 94, står att läsa följande: ” Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippa 

de. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möj 

ligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Lpo 94, s 7). 

3.2.2 Kommunikation och samtal i klassrummet 

Det finns all anledning för den som ägnar sig åt skola och undervisning att tänka på hur han 

eller hon hanterar språk och samtal i den miljön. ”I klassrummet sysslar man till största delen 

med språkliga aktiviteter. Skolan och klassrummet är utpräglade språkmiljöer (”talk and 

chalk”), undervisning är praktiskt taget detsamma som tal” (citerat i Nilsson 1989/1993, s 9). 

Det är också viktigt att tänka på att samtalsstilen kan variera beroende på hur gruppen ser ut. 

Det handlar om huruvida grupperna är ”enkönade eller blandade och om det rör sig om jämlik
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eller hierarkiskt uppbyggd diskurs” (Norrby 1996/2004, s 214). I de flesta fall är klassrums 

samtalet en hierarkisk diskurs inte minst för att grundformen för samtal i klassrummet är att 

läraren ställer en fråga, det vill säga han eller hon försöker att initiera ett samspel. Därefter 

svarar någon elev på frågan, varpå läraren kommer med en värdering av svaret. Det senare är 

en form av återkoppling, det vill säga läraren avgör om svaret var rätt eller fel, bra eller dåligt, 

relevant eller irrelevant (Nilsson 1989/1993). Nilssons bok behandlar allmänna grunder för 

samtalande och hur samtal formar identitet och håller relationer levande. Den behandlar även 

manligt och kvinnligt språk, det sociala språket och samtal i klassrummet. Därför tror vi att 

den kan vara värdefull för att belägga vår empiriska studie. 

I Olga Dysthes bok Det flerstämmiga klassrummet behandlas många olika begrepp i för 

hållande till lärandet. Även Dysthe diskuterar den ojämlika fördelningen av taltiden i klass 

rummet och säger följande: 
Detta visar att det är läraren som är den aktive språkanvändaren i klassrummet, och att lärarens 
tal delas upp mellan att å ena sidan ge instruktioner och ställa frågor och å andra sidan ställa frå 
gor och reagera på elevernas svar. […] Det är också vanligt att lärarna tror, att de har samspel i 
form av dialog med eleverna även då detta inte är fallet (1996/2005, s 11). 

Dysthe refererar vidare till Ulf P. Lundgren som säger beträffande det lärarstyrda samtalet att: 
De lärarstyrda klassrumssamtalen har utgjort en stabil undervisningsform både i Skandinavien 
och andra länder, även om olika reformpedagogiska rörelser under denna tid har kritiserat en så 
dan lärardominerad klassrumsdiskurs. En av anledningarna till denna dominans kan vara att lä 
rarstyrda frågor och svar är den mest effektiva formen av social kontroll i klassrummet (citerat i 
Dysthe 1996/2005, s 1112). 

Vi har också läst Douglas Barnes Kommunikation och inlärning, Hur talet och gruppsamtalet 

fungerar i en interaktionsmodell för undervisning och inlärning. Den handlar, precis som ti 
teln anger, specifikt om skolsamtal. Barnes säger att en skola är en plats där människor talar 

med varandra, men det finns också olika regler i en skola. Det finns regler om vem som ska 

skriva var, hur, om vad och till vem. Det finns också tysta överenskommelser, men framför 

allt verkar det finnas regler om vem som ska tala till vem, och när och hur (1975/1978). 
Vi lyssnar i smyg till en lektion och konstaterar att den enda vuxna personen i rummet talar mer 
än alla barnen sammantagna. Hon står i centrum för uppmärksamheten; hon ställer ideligen frå 
gor och tycks ta för givet att hon ska få svar. ”Vilka andra sätt kan man mäta det på?” frågar hon 
och manar på: ”Men hör ni! Räck upp händerna! Sitter ni och sover allihop?” Men trots denna 
enträgenhet tycks hon redan känna till svaret, för hon avfärdar tills det kommer ett som hon tar 
emot med kommentaren: ”Just det. Bra svarat, Johan” (Barnes 1975/1978, s 11). 

Här beskriver Barnes en klassisk klassrumssituation där både 2/3regeln och fråga 

svarsmetoden tydligt illustreras. I ”äkta” samtal gäller regeln att vem som helst kan ta ordet, 

men den regeln gäller i allmänhet inte i skolan. Skolsamtalet besitter sällan den egenskap som 

vanliga samtal gör, som innebär att det inte i förväg går att bestämma vad samtalet ska handla 

om (Nilsson 1989/1993). 2/3delsregeln innebär att läraren står för totalt två tredjedelar av
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taltiden i klassrummet. Av den resterande tredjedelen använder pojkarna i sin tur två tredjede 

lar och flickorna en tredjedel. Av detta kan vi räkna ut att flickorna endast har en niondel av 

den totala taltiden, vilket alltså innebär att även kön har betydelse för samtal i klassrummet 

(Einarsson, Jan & Hultman, Tor G. 1984). Lpo 94 säger att läraren ska verka för att flickor 

och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen (Lpo 94, s 6). Det 

ska bli intressant att undersöka om den skola vi kommer att besöka lever upp till läroplanens 

riktlinjer. 

I Barnes tidigare nämnda citat kan vi också se ett tydligt exempel på den så kallade fråga 

svarsmetoden, som även benämns pseudofrågor, vilket innebär att lärarens frågor är slutna i 

den bemärkelsen att de har ett färdigt och känt svar (Einarsson 1989, Nilsson 1989/1993). 

Kreativiteten hos eleverna hämmas vid frågasvarsmetoden därför att när vi använder oss av 

den utgår vi från en kunskapssyn där endast mätbara fakta är värdefulla och där ”minnesför 

mågan framstår som höjden av intellektuell kapacitet” (Einarsson 1989, s 91). Vi menar att 

elevens ”äkta” frågor är bättre för både språklig och kognitiv utveckling än lärarens kontroll 

frågor. Om vi inte sätter elevernas ”äkta” frågor främst kan det resultera i följande som vi 

citerat ur Barnes: ”Barnen måste lära sig vad lärare brukar säga och göra, och vad de själva 

förväntas säga och göra som svar. […] Barnen måste lära sig att tolka lärarens kommentarer” 

(1975/1978, s 16). Douglas Barnes bok beskriver i konkreta ordalag olika klassrumssituatio 

ner och han analyserar de olika samtalsstilar som används. Han betonar också vikten av 

ostrukturerade samtal i skolarbetet. Barnes tillbakavisar åsikten att vissa barn misslyckas i 

skolan på grund av svårigheter med språket, och menar istället att det är rigida och formalise 

rade undervisningsmetoder som står i motsats till det naturliga tal och inlärningsmönster som 

barn utvecklar utanför klassrummet. 

I Jan Thavenius antologi, Svenskämnets historia, behandlas bland annat de pedagogiska 
traditionernas makt. Thavenius menar att ”Gamla föreställningar kan ha en häpnadsväckande 

livskraft utan något stöd i aktuell forskning” (1999, s 17). Han säger vidare att ”nya idéer säl 

lan kan överföras till skolan utan hinder av olika slag” (1999, s 17), men Thavenius påpekar 

också att det finns exempel ”på att grupper av aktiva lärare inspirerade av forskning och de 

batt verkligen har kunnat förändra sin undervisning” (1999, s 17).  Möjligen kan det vara så, 

att lärare i större utsträckning än tidigare, måste ta till sig ny forskning och nya pedagogiska 

synsätt och teorier för att komma ur gamla traditioner och av hävd tillämpade pedagogiska 

metoder. Kanske skulle detta kunna medföra att ett samtal, som är mer av den karaktär som vi 

redovisar i vår definition, i större utsträckning skulle få spelrum i klassrummet.
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3.2.3 Språk, kön och regler för samtal 

Peter Trudgill skriver i sin bok Språk och social miljö, En introduktion till sociolingvistiken 

att: 
Språket, liksom andra former av social aktivitet, måste anpassas till den talare som använder det. 
Detta är i många samhällen orsaken till att männens och kvinnornas tal är olika. […] Uppträdan 
det måste inte bara vara passande för individen, det behöver också avpassas efter särskilda till 
fällen och situationer (1974, s 122). 

Vi måste som lärare vara medvetna om att eleverna redan innan de börjar skolan ofta har so 

cialiserats in i respektive köns samtalsstil. Olika former av media såsom TV, radio, tidningar, 

Internet med flera, bidrar till att befästa stereotypa könsroller och därmed också språket efter 

som det är tätt sammanflätat med den individ man är. Catrin Norrby menar att det budskap 

som veckotidningarna ger är entydigt: 
[…] det är kvinnorna som ska lära sig männens samtalsstil för att på så vis nå bättre framgång 
både i det privata och det offentliga livet. Resultatet blir att stereotypa föreställningar om mäns 
och kvinnors språk permanentas och till och med kan fungera som självuppfyllande profetior 
(1996/2004, s 222). 

Om vi sedan går framåt i tiden träffar vi på en milstolpe (som vi tidigare refererat till under 

avsnitt 3.2.2) inom området samtal i klassrummet, nämligen boken, Godmorgon pojkar och 
flickor, av Jan Einarsson och Tor G. Hultman. De menar att språket i klassrummet kraftigt 
skiljer sig från livet utanför genom de regler, riter och ceremonier som är påbjudna. Inte minst 

gäller detta för klassrummet som språkmiljö (1984). De använder sig av Ludwig Wittgen 

steins begrepp ”språkspel” och beskriver teorin om språket i klassrummet som ett spel, under 

visningsspelet (the game of teaching). 
Klassrumsspelet innefattar en spelare som kallas ”läraren” och en eller flera spelare som kallas 
”eleverna”. Spelet går ut på att ”läraren” och ”eleverna” ska hålla igång ett samtal om ett givet 
ämne. Framgång i spelet räknas efter det mått av inlärning (kunskap) som ”eleverna” kan visa 
upp vid spelperiodens slut. Spelarna måste följa spelreglerna, och det finns två uppsättningar 
regler: en gäller för ”läraren” och en annan gäller för ”eleverna”. Smärre avvikelser som har att 
göra med spelarnas personliga stil kan tillåtas, men i stort sett måste reglerna efterlevas noga 
(Einarsson & Hultman 1984, s 76). 

Einarsson och Hultman vill med denna spelmetafor ge en möjlighet att se att det i klassrum 

met finns regler som är ungefär lika från klassrum till klassrum. Det de särskilt vill lyfta fram 

i sin bok är att det finns två uppsättningar spelregler för eleverna, en för flickor och en annan 

för pojkar och de myntar då begreppet ”den dubbla dolda läroplanen” (1984, s 228). De bely 

ser också hur lärare har olika sätt att bemöta och tala till pojkar och flickor redan tidigt i sko 

lan och de beskriver vidare att varje lärare bör vara uppmärksam på detta och försöka bidra 

till en förändring.
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Vi har ovan, under avsnitt 3.2.2 , redogjort för 2/3regeln. Gunilla Molloy skriver i en arti 

kel i tidsskriften Krut även hon om en dold underordning. Hon menar att flickorna till och 

med accepterar att endast hålla till godo med en liten del av taltiden för att ”killarna blir så 

sura annars” (1987, s 66). Vidare säger hon att ”Om flickor vore svarta och pojkar vita skulle 

svensk skolpolitik lätt kunna anmälas till FN för kränkning av de mänskliga rättigheterna, så 

uppenbart diskriminerande är den för flickorna” (1987, s 66). Gunilla Molloy har även i en 

artikel i Utbildning & Demokrati, Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik redogjort för 
den maktordning som finns mellan flickor och pojkar i klassrummet. Hon skriver följande: 

”Flickor sitter bredvid pojkar i samma klassrum och undervisas av samma lärare som följer 

samma kursplan. Ändå lämnar många flickor skolan med den underförstådda kunskapen att 

pojkar i klassrummet får ta mer av samtalsutrymmet, att pojkars beskrivningar av verkligheten 

tillåts dominera och att skolan och lärare ger större utrymme åt pojkarnas intressen” (2003, s 

78). 

I Särart i samspråk, Om kvinnlig och manlig samtalsstil, även denna skriven av Jan Ei 

narsson, presenterar Einarsson en teori om samtalskulturernas utveckling. Han ritar också upp 

en modell för hur en sådan utveckling skulle kunna se ut. Han beskriver även hur vi lär oss 

regler för språkligt beteende i olika språkliga situationer under vår språkutveckling. 
Vi lär oss hur man beter sig mot överordnade och underordnade, hur man bemöter serviceperso 
nal, hur man flirtar osv. Reglerna för sådana beteende lärs in under olika perioder av vuxenbli 
vandet. Vi lär oss också regler för hur man beter sig i vanligt, vardagligt samtal. Det viktiga i 
tankegången är att just dessa sistnämnda samtalsregler lärs in under en period mellan ungefär 
fem och femton års ålder, när flickor och pojkar huvudsakligen umgås med kamrater av samma 
kön. Samtalsreglerna skulle alltså inte läras så mycket genom umgänge med vuxna utan mer vid 
samtal med jämnåriga av samma kön (1984, s 11). 

Einarsson visar här att det finns många faktorer som spelar in när vi människor lär oss regler 

na för samtal. Det vi funderar över är om denna teori äger relevans även idag då vi tycker oss 

ha sett, i de sammanhang vi mött barn och ungdomar, att de i större utsträckning än för tjugo 

år sedan umgås över könsgränserna. Einarsson bekräftar också det vi tidigare sagt vad det 

gäller asymmetriska talsituationer. Detta borde innebära att vi faktiskt skulle kunna lära oss på 

ett annat sätt så samtalen även i ett överordnat/underordnat förhållande blir enligt den defini 

tion som vi valt att använda oss av nämligen: ”samtal är ett naturligt samspel mellan 

någorlunda jämlika deltagare” (Einarsson 1989, s 79).
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3.2.4 Språket som social markör  

Vi har tidigare redogjort för hur viktigt det är att även skolan är med i socialiseringen av ung 

domar in i ett demokratiskt samhälle. Ett av det viktigaste redskapen är samtalet. Michael A. 

Hogg och Graham M. Vaughan redogör i sin bok Social Psychology för följande:” Speech 
contains social markers (Scherer and Giles 1979), and some of the most researched markers 

are of group memberships such as social class, ethnicity, sex and age. Social markers are 

clearly identifiable and act as very reliable clues to group membership” (1995/1998, s 528). 

Språk är de facto en viktig social markör. 

Basil Bernstein och William Labov är två forskare som arbetade i slutet av 1960talet i 

England respektive USA. De kom att ge upphov till en ny forskningsgren som numera går 

under benämningen sociolingvistik eller språksociologi. Denna forskning inriktar sig på att 

undersöka hur språket fungerar i ett socialt sammanhang (Pettersson, Gertrud 1996). 

Bernsteins teori går i huvudsak ut på att dela upp samtal i två typer: utvidgad kod (elaborated 

code) och begränsad kod (restricted code). Bernstein menar att de flesta vuxna har tillgång till 

båda koderna, men han säger också att de barn som börjar skolan inte alltid har det. Vidare 

menar han att medelklassbarnen redan tillägnat sig båda koderna medan en större del av arbe 

tarbarnen inte gjort det. Han hävdar att detta är en av orsakerna till att många fler av medel 

klassbarnen går vidare till högre studier jämfört med arbetarbarnen. Akademikerbarn blir aka 

demiker, arbetarbarn blir arbetare (Andersson, LarsGunnar 1985). Enligt Andersson menar 

William Labov å andra sidan att arbetarbarnen är precis lika bra som medelklassbarnen och 

håller samma kognitiva nivå. Labov anser att det bara är social konvention som kräver att den 

utvidgade koden måste användas i skolan för att man som elev ska klara sig bra (1985). 

Om man delar Labovs teorier bör lärarna förändra sitt arbetssätt så att de når alla barn. 
Den svenska skolan ska nå alla barn oavsett kön, social och kulturell bakgrund. 

Enligt Björn Nilsson (1989/1993) är det, om man generaliserar lite, medelklassens språk som 

råder i skolan eftersom lejonparten av lärarna kommer från denna samhällsklass och detta 

kommer därför att prägla kulturen i skolan. För oss känns Labovs tankegångar mest tilltalande 

inte minst med tanke på begreppet En skola för alla (SOU 1998:66) och med tanke på de in 
tentioner som läroplanerna har. Om Labovs teori stämmer måste läraren alltså vara noggrann 

med att lyssna till vad eleverna säger inte hur de säger det. Hanteras eleverna så torde ändå en 
rättvis bedömning kunna göras mellan dem som har en utvidgad kod och de som inte har det. 

Vi kan slå fast att språk är en viktig social markör, dock tror vi att ett språk som på ytan låter 

torftigt absolut inte behöver tyda på att eleven har ett sämre intellekt. Detta är något som är 

viktigt att ta hänsyn till när man på olika sätt studerar fenomenet samtal i klassrummet.
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3.2.5 Möbleringen och pedagogikens betydelse för samtal 

I Gunilla Ladbergs bok Skolans språk och barnets (2000) presenteras Rita och Kenneth 

Dunn, två amerikanska forskare som undersökt olika inlärningsstilar, eller preferenser som de 

kallar det. Varje individ har sin egen unika kombination av personliga egenskaper, det är des 

sa som utgör individens inlärningsstil. De delar upp preferenserna för hur eleven lär sig i fem 

olika kategorier varav möblering utgör en. De anser att möblering är en av de faktorer som är 

viktiga att tillgodose. Vissa elever sitter helst upprätt vid ett skrivbord när de ska koncentrera 

sig (formell miljö), andra väljer att sitta i en soffa eller att ligga utsträckt på kuddar (informell 

miljö). För dem som har en mycket stark preferens för informell miljö kan det vara näst intill 

tortyr att sitta hela dagen på det formella sättet vid skolbänken. För majoriteten är inte detta så 

viktigt, men för dem som befinner sig nära ”extrempunkten” är det viktigt och ibland helt 

avgörande (Ladberg 2000). 
Värdegrundsboken som framtagits av Utbildningsdepartementets Värdegrundsprojekt talar 

om skolans fysiska arbetsmiljö. Den säger som följer: 
Skolans fysiska arbetsmiljö påverkar också förutsättningarna och villkoren för barns och ungas 
lärande och sociala utveckling. På olika sätt har man genom tiderna försökt ”bygga in pedagogi 
ken” i skollokalerna och öppna för möten, ge möjligheter till att organisera undervisningen och 
verksamheten i skolan på olika sätt och samtidigt tillgodose behov av specialisering i olika äm 
nen (Gunilla, Zackari & Fredrik, Modigh 2003, s 21). 

Hur klassrummet är möblerat är en viktig faktor för lärande, men rätt möblering kan också 

vara en förutsättning för samtal i klassrummet enligt vår definition. Även Jan Einarsson dis 

kuterar möblering i sin uppsats ”Skolsamtalets historia” där han säger att ”Kvar finns betygen 

och den traditionella klassrumsmöbleringen som främjare av kontroll och envägskommunika 

tion […] inte heller ska deltagarna tala till varandras nackar, sorterade i disciplinerade led, 

utan till varandras ögon och öron, så att skolsamtal blir verkliga samtal, kunskapssökande och 

språkutvecklande” (1989, s 94). De extralingvistiska signalerna, det vill säga kroppsspråket, 

går dessutom förlorade om vi inte ser den vi samtalar med. Det torde vara självklart att ele 

verna ska sitta på ett sådant sätt att de kan se varandra i ögonen. I vilken vuxenförsamling 

sitter deltagarna på rad när de ska fatta beslut, diskutera olika frågor eller samtala? Även Gu 

nilla Ladberg resonerar kring möbleringens betydelse för samtalet och diskussionen: 
Klassrummets mönster måste brytas upp. För att eleverna ska utvecklas språkligt måste de an 
vända språk under en stor del av den tid de tillbringar i skolan, och det måste de göra på många 
olika sätt. Eleverna behöver få vara språkligt aktiva stora delar av lektionstiden. De behöver 
samtala, diskutera, berätta, förklara, presentera och ”föreläsa”, be om förklaringar och fråga efter 
information. Elevernas uppmärksamhet ska inte huvudsakligen vara fäst på läraren. En sådan till 
synes simpel sak som möbleringen är alltså mycket viktigt, men allra viktigast är lärarens in 
ställning till lärandet och till barnen som olika individer med lika många inlärningsstilar (2000, s 
200).
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För att främja samtal i klassrummet tror vi att lärarna måste anamma nya synsätt på inlärning. 

Det är möjligen så att för att få till stånd ett samtal, enligt den definition vi valt, måste vi till 

lämpa andra pedagogiska tillvägagångssätt än de traditionella och kanske måste även skolans 

lokaler förändras rent fysiskt. Denna fråga kommer vi att försöka finna svar på i föreliggande 

undersökning. 

I Jan Anwards uppsats ”Om form och funktion i språkutvecklingen” för han fram vikten av 

att eleven redan i hemmet får insikten om att skolan är ett ställe där det ”förväntas att man ska 

producera framställningar”(1989, s 115). Hur eleverna som inte har den insikten med sig hem 

ifrån ska förstå detta anser Anward vara ”ett av de mer angelägna pedagogiska problemen” 

(1989, s 115). Vi är medvetna om att många elever har fått med sig detta hemifrån men vi 

inser också att många inte har det och det är därför en grannlaga uppgift för läraren att i flera 

fall vara den som helt ensam ska motivera eleverna. Dessutom lever vi i ett ständigt föränder 

ligt samhälle. Det är därför omöjligt för oss som lärare att förutspå vilken kunskap som ele 

verna kommer att behöva i sina liv och i sina framtida yrkesutövningar. Ungdomar i det mo 

derna samhället står i en helt annan utsträckning än tidigare, fria i förhållande till de traditio 

ner och värderingar som deras föräldrar och farföräldrar hade. Livsstil och livsstilsprojekt ärvs 

inte längre, de väljs, och valmöjligheterna är outsinliga (Persson, Magnus 2000). Därför me 

nar vi att det är viktigt att skolan också tränar eleverna i att göra val och för att kunna göra val 

måste man vara delaktig och ha inflytande. I denna lärandeprocess är kommunikation och 

språkanvändning helt centrala enligt vår mening. 

Vi förstår även att det är viktigt att ge eleverna en helhetssyn och att få dem att förstå att 

varje lektion är ett led i ett eftersträvansvärt mål. En väg skulle kunna vara att i större mån 

använda sig av samtalet och att bygga på elevernas intressen, inte minst de intressen de har 

utanför skolan, för att skapa lust för lärande. Dock tror vi inte att detta är genomförbart med 

katederundervisning eller så kallad traditionell pedagogik. Vi skulle önska att vi i större mån 

hade samma strävan som de har på flera universitet gällande lektions/seminarieform. I Eva 

Hagströms och Guy Karnungs informationsskrift ”Text och samtal, Om språkets centrala roll 

för lärande” kan vi läsa om ”Det goda seminariet” (2005, s 31). Varför skulle vi inte kunna 

börja tala om ”Den goda lektionen”? 
Under det goda seminariet hoppas man att det sker ett sonderande samtal som gör att deltagarna 
med hjälp av varandra kommer fram till nya upptäckter, att världen så att säga sakta ändrar ka 
raktär framför deltagarnas ögon, och att det sker en horisontsammansmältning mellan seminarie 
ledaren och seminariedeltagarna (Hagström & Karnung 2005, s 32). 

Ovanstående pedagogiska filosofi, angående det goda seminariet, skulle enligt vår mening 

med fördel kunna appliceras på både grundskola och gymnasium.
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I Skolverkets skrift ”Att arbeta med särskilt stöd, några perspektiv” skriver Lars H. Gus 

tavsson att en av skolans viktigaste uppgifter alltid har varit att lära barnen att läsa och skriva. 
För att lyckas med det skapade man en skolmiljö där barn måste sitta stilla och lyssna. Från bör 
jan fanns inga läromedel. Undervisningen bestod i att barnen noga lyssnade på sin lärare och 
upprepade vad denna sade. Läraren skrev sedan bokstäverna på den svarta tavlan, och barnen 
skrev av på sina griffeltavlor (2001, s 34). 

Detta är något som vi kan instämma i, men dessa förmågor kan enligt oss inte utvecklas om 

det inte finns en god samtalskultur i klassrummet. Att skapa en sådan är även det en viktig 

uppgift för skolan. Frågan är om att ”sitta still och vara tyst” är en lämplig metod för att få 

tillgång till samtalets strukturer? Boken behandlar också vilka barn som egentligen är i behov 

av särskilt stöd och om inte alla barn faktiskt ibland har behov av särskilt stöd. Vidare disku 

teras den tendens som finns i lärarspråket och som innebär att dela in elever i ” […] svaga, 

starka och medel. Eleverna prestationer bedöms mot bakgrund av en sådan tänkt normalför 

delning” (2001, s 27). 

Avslutningsvis i detta forskningsläge och litteraturpresentation vill vi citera Aidan Cham 

bers som i sin bok Böcker inom oss, om boksamtal skriver följande tänkvärda ord om den 

grundläggande del av våra liv som samtalet faktiskt är: 
Vi lever i talets tid. Aldrig tidigare har människor pratat så mycket. Telefonen, radion, biogra 
fen, teven, ljud och videobandspelaren har allesammans ökat våra möjligheter att prata med 
varandra, inte bara när vi träffas, utan också över avstånd i rum såväl som i tid. Det har varit ett 
snacksaligt århundrande [sic!]. Det fanns en tid då barn skulle lära sig att synas men inte höras. 
Numera anklagas vuxna för att inte lyssna tillräcklig på barnen, samtidigt som barnen i skolan 
uppmuntras att säga vad de tycker och tänker. Idag blir vi alla bedömda efter vår förmåga att ut 
trycka oss – även om vi varken pratar bättre eller lyssnar noggrannare än våra förfäder gjorde 
under mindre mångordiga tidevarv. […] Men jag tror också att samtal utgör en grundläggande 
del av våra liv, inte minst för att många av oss ofta inte vet vad vi tänker för än vi hör oss själva 
säga det. Detta under förutsättning att vi kan samtala på ett bra sätt, och inte bara slänger ur oss 
ord och tanklöst pladdrar på utan att det leder någonvart (1993/2004, s 910). 

4 Metod 

4.1 Metodval 

Syftet med vår uppsats är att undersöka om det förekommer samtal i klassrummet enligt den 

definition vi valt: ”samtal är ett naturligt samspel mellan någorlunda jämlika deltagare” (Ei 

narsson 1989, s 79). Därför har vi försökt att ta reda på vilken teknik eller metod som är bäst 

lämpad för att, med hjälp av våra frågeställningar, undersöka detta. Det finns olika tekniker
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och metoder som man kan använda sig av för att få en frågeställning besvarad. De metoder, 

som kanske ligger närmast tillhands i en undersökning som denna, torde vara enkäter, obser 

vationer och intervjuer. Enligt boken Forskningsmetodikens grunder, Att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning kan man också använda sig av befintliga dokument, test och 
prov, olika former av självrapporteringar och attitydskalor. Ingen av dessa tekniker kan sägas 

vara bättre eller sämre än någon annan. Vilken teknik vi väljer beror på vad som verkar ge 

bäst svar på vår frågeställning i förhållande till den tid och de medel som står till vårt förfo 

gande (Patel, Runa & Davidson, Bo 1991). Vi tänker nedan diskutera de tänkbara tekniker 

och metoder som kunde vara aktuella för vår undersökning. 

4.1.1 Observation 

Observationer är i vardagslivet ett av våra främsta medel för att skaffa information om om 

världen. Detta sker mer eller mindre slumpmässigt utifrån våra egna erfarenheter, behov och 

förväntningar. Inom forskningen ställer man dock mycket högre krav på hur en observation 

ska gå till och behandlas. 
Men observation är också en av de vetenskapliga teknikerna för att samla information. I detta 
sammanhang får observationen inte vara slumpmässig utan måste svara mot de krav som kan 
ställas på en vetenskaplig teknik. Observationen måste vara systematiskt planerad och informa 
tionen måste registreras systematiskt (Patel & Davidson 1991, s 74). 

Observation är den teknik som kräver mindre av aktivitet och samarbete av de utvalda indivi 

derna än andra undersökningsmetoder. Man kan använda observationsmetoden i många olika 

syften bland annat kan man studera beteenden och skeenden i en naturlig kontext i den stund 

de inträffar (Patel & Davidson 1991). Till skillnad från intervjun och enkäten är man inte be 

roende av att individerna har en tydlig minnesbild som de dessutom ska kunna vidarebefordra 

så att man uppfattar den rätt. När det till exempel gäller spädbarn och små barn är observa 

tionsmetoden den enda möjliga tekniken (Patel & Davidson 1991). En annan fördel med ob 

servationer är att de är tämligen oberoende av tid och eventuell ovilja att vara med i en under 

sökning. Även här var tiden en avgörande faktor för att vi inte valde observationsmetoden och 

tid är också den faktor som ofta brukar tas upp som denna metods största nackdel. Dock har vi 

observerat hur den fysiska miljön ser ut i klassrummet men vi har inte att studerat beteenden 

och skeenden där. 

4.1.2 Intervju och enkät 

”Att ställa frågor är ofta det lättaste sättet att få information om hur en person uppfattar eller 

känner inför en företeelse vi intresserar oss för” (Lantz, Annika 1993, s 11).
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I Nationalencyklopedin, band nummer nio, under uppslagsordet ”intervju” definieras intervjun 
som en ”samtalsform som primärt syftar till utfrågning av en person. Den äldsta formen finns 

i förhöret ” (1992, s 522). Vidare kan vi läsa under uppslagsordet ”intervjuundersökning” att 

den ”[…] kan vara personlig ”ansiktemotansikte” eller göras per telefon eller via post (och 

kallas i Sverige då vanligen enkät)” (1992, s 523). Därför kommer vi att behandla intervju och 

enkät under samma rubrik. Att vi gör på detta sätt finner vi också stöd i hos Patel och Davids 

son när de skriver att ”Både intervjuer och enkäter, det vill säga frågeformulär, är tekniker för 

att samla information som bygger på frågor” (1991, s 60). Även om de båda teknikerna har en 

hel del gemensamt finns det också sådant som skiljer dem åt.  En intervju kan ha olika grad av 

standardisering medan en enkät oftast är helt standardiserad då den är konstruerad på så sätt 

att varje person ska svara på likalydande frågor i samma ordning. 

Då vår uppsats behandlar begreppet samtal var det också intressant att se Annika Lantz 

definition av skillnaderna mellan samtal och intervju. Hon menar följande: 
I intervjun är det den som intervjuar som styr dialogens utveckling och processen har en i för 
väg bestämd riktning. Intervjun har en uppgiftsrelaterad grund. I samtalet finns inte denna av en 
av parterna bestämda riktning. Utvecklingen av och innehållet i samtalet är istället baserat på ett 
jämställt förhållande mellan parterna. Under samtalet påverkar båda parter såväl innehåll som 
riktning. Att den ena kan prata mer eller mindre dominera samtalet förändrar inte ömsesidighe 
ten i relationen och de likartade rollerna (1993, s 1213). 

Den metod vi alltså slutligen fastnade för och som vi ansåg vara mest lämplig, inte minst ur 

ovan nämnda aspekter, var intervjuundersökningen. 

Då vi avsåg att intervjua både lärare och elever såg vi intervjun som en möjlighet för båda 

parter att få framföra sina upplevelser och erfarenheter av samtal i klassrumssituationen på ett 

någorlunda likvärdigt sätt. I ett klassrum råder en asymmetrisk talsituation mellan lärare och 

elev, som vi tidigare talat om i vår bakgrund (se under avsnitt 3.1). Därför tror vi att elevens 

mening möjligen kan få ett bättre forum i en intervjuundersökning än med någon annan me 

tod. Vi är väl medvetna om att det även kommer att råda asymmetri i vår intervjusituation 

med eleverna, vi är vuxna och eleverna är ungdomar, men de står inte i någon beroendeställ 

ning till oss då vi inte på något sätt ska bedöma dem. Därför antar vi att intervjun ändå kan 

vara en bra metod. Det ska bli mycket intressant att analysera och jämföra elevernas och lä 

rarnas olika utsagor. 

Det är också så att vi har en begränsad tid för vårt arbete. Då passar intervjumetoden bra på 

grund av att den inte är lika tidskrävande som de andra ovan diskuterade metoderna. Den är 

ganska lätt att planera och ställer inga högre krav på individen, den så kallade informanten, 

som ska ingå i studien.
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4.2 Urval 

Vi hade först planerat att inte förlägga vår undersökning till någon av de skolor vi besökt un 

der vår verksamhetsförlagda utbildning, eftersom vi gärna ville besöka andra skolor och få 

fler och nya intryck. Dock fick vi ändra våra planer vilket vi kommer att redogöra för nedan. 

Vi hade bestämt oss för att det skulle vara en år 79skola som skulle ingå i vår undersök 

ning. Att valet föll sig så berodde bland annat på att eleverna, enligt vår mening, är i en ”bra” 

ålder: de är inte ”för små” för att intervjuas, de kan tala för sig själva och vi tror att de i stor 

utsträckning också vågar uttrycka sina åsikter. Gymnasieungdomar har hunnit bli ”för stora” 

och lite ”för nära” vuxenåldern. Dessutom är gymnasieskolan en frivillig skolform, även om 

de flesta av Sveriges ungdomar går vidare till gymnasiestudier. Vår erfarenhet säger oss också 

att det ofta råder ett helt annat klimat lärare – elever emellan på gymnasiet – lärarna har där 

börjat betrakta eleverna som egna ansvarstagande individer på ett annat sätt. 

När valet av skolår stod klart för oss började vi med att skicka epost till ett antal rektorer 

med en förfrågan om att få förlägga vår undersökning till deras respektive skola. Trots flera 

påminnelser, både via epost och per telefon, inkom inga svar utom ett som tyvärr var nega 

tivt. Därför fick vi ändra strategi och beslöt oss istället för att kontakta den år 79skola där en 

av oss gjort sin verksamhetsförlagda utbildning för att göra vår undersökning där. Efter kon 

takt med den arbetslagsledare, som en av oss kände sedan tidigare, fick vi klartecken att 

komma till den skolan. 

Denna år 79skola ligger i ett av Örebros skolområden. Skolan har nyligen genomgått en 

totalrenovering och lokalerna har anpassats efter modern pedagogik. Skolan har cirka 450 

elever och består av fem arbetslag  tre lag med pedagoger som vart och ett ansvarar för tre till 

fyra klasser per läsår, ett arbetslag i form av ett resursteam, samt ett där lokalvårdare, skol 

måltidspersonal samt skolassistenter ingår. Skolan leds av en ledningsgrupp som innefattar 

rektor, samordnare och de fyra arbetslagsledarna. Ledningsgruppen lyder i sin tur under den 

politiskt tillsatta skolnämnden i området i fråga. 

Vi hade bett arbetslagsledaren att välja ut fyra lärare, två kvinnor och två män, som kunde 

tänka sig att bli informanter. Det fanns tre klasser i arbetslaget, en sjua, en åtta och en nia. Vi 

lottade och valet föll på åttondeklassen. Därefter bad vi arbetslagsledaren att slumpmässigt 

välja ut fyra elever, två flickor och två pojkar, ur den aktuella klassen i arbetslaget. Elevernas 

föräldrar tillfrågades via epost angående deras medverkan i studien. Inga invändningar fanns 

emot elevernas medverkan. Därmed var vår urvalsgrupp klar. 

Vi var medvetna om att det är lätt att intervjupersonerna får känslan av att det är den egna 

personen som är föremål för vår undersökning (Lantz 1993), men vi var mycket tydliga med
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att tala om för informanten att det inte var den egna personen som var föremål för undersök 

ningen. Det var de teoretiskt valda begreppen som vi skulle studera. 

4.3 Val av intervjuform 

Det finns flera intervjuformer. Den kvalitativa intervjun innebär en möjlighet att öka förståel 

sen för nya fenomen. Genom en kvalitativ intervju blir det möjligt att förstå komplexa sam 

manhang och utifrån en analys kan vi sedan bygga upp modeller som belyser det undersökta 

fenomenet ur ett nytt perspektiv. Kvalitet bestämmer alltså art. De kvantitativa intervjuerna 

informerar oss om mängd. Med hjälp av kvantitativa intervjuer kan vi dra slutsatser om rela 

tioner mellan fenomen. Kvantitet bestämmer följaktligen mängd (Lantz 1993). 

Vi var också tvungna att ta ställning till graden av struktur på vår intervju. I den strukture 

rade intervjun och enkäten utgår intervjuaren från att det är känt vari fenomenet består. De 

strukturerade intervjuerna ger svar på frågor om hur mycket. I den öppna eller så kallade 

ostrukturerade ställs frågor om vari fenomenet består. Man kan också få en uppfattning om 

informantens upplevelse om vad som är betydelsefullt för honom eller henne (Lantz 1993). 

Följaktligen går kvantitativa intervjuer hand i hand med hög struktur och kvalitativa intervjuer 

är mer öppna och ostrukturerade. 

Vårt syfte var alltså att undersöka samtal i klassrummet enligt definitionen ”samtal är ett 

naturligt samspel mellan någorlunda jämlika deltagare” (Einarsson 1989, s 79). Kan vi tala 

om samtal i klassrummet enligt vår definition? Har kön betydelse för hur man hävdar sig i 

samtal i klassrummet? Har lärarens tillämpade grundfilosofi i undervisningen betydelse för 

samtal i klassrummet? Har möbleringen någon inverkan på hur samtalet i klassrummet for 

mas? För att få svar på dessa frågor kom vi fram till att det var en kvalitativ, halvstrukturerad 

intervju som lämpade sig bäst för vårt syfte. Egentligen hade en kvantitativ undersökning 

kanske passat vårt syfte bättre eftersom de i högre grad är hypotesprövande. Men på grund av 

den korta tid vi hade till vårt förfogande fanns inte utrymme att behandla ett så stort urval som 

hade krävts för en kvantitativ studie. Vi var intresserade av hur fenomenet samtal kan förstås i 

klassrummets kontext. Vi ville ha detta problem beskrivet på ett differentierat sätt för att vi 

sedan med hjälp av vår analys skulle kunna besvara våra frågeställningar. Då passade, enligt 

oss, en kvalitativ undersökning ändå bäst. 

Vi använde till viss del frågor med fasta svarsalternativ såsom utbildning och antal år i 

yrket. Dessa frågor är helt strukturerade och går under kategorin faktafrågor (vi kommer i 

fortsättningen att använda benämningen ramdata), det vill säga att de är stabila över tid (Patel
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& Davidson 1991, Lantz, 1993). Men vi använde oss också av öppna frågor som inte har någ 

ra fasta svarsalternativ. Graden av struktur handlar om vilket svarsutrymme som informanten 

får. ”En helt strukturerad intervju lämnar ett mycket litet utrymme för intervjupersonen att 

svara inom och vi kan förutsäga vilka alternativa svar som är möjliga. I en ostrukturerad in 

tervju lämnar frågorna maximalt utrymme för intervjupersonen att svara inom” (Patel & Da 

vidson 1991, s 61). 

4.4 Intervjun 

Som vi redogjort för under föregående avsnitt innehöll första delen av vår intervju ramdata 

med fasta svarsalternativ. Vi gav också: 

[…] en noggrann beskrivning av ramarna för intervjun, som tiden och hur intervjun ska doku 
menteras, (med bandspelare eller papper och penna). Hur resultaten kommer att användas och 
komma andra till del. Hur (inte om) intervjupersonen kommer att få ta del av resultaten. Etiska 
regler för intervjuns genomförande (frågor om eventuell tystnadsplikt, anonymitet, hur länge in 
tervjumaterialet kommer att dokumenteras och hur och vem mer än intervjuaren som kommer att 
ta del av materialet. Om respondentens självklara rätt att när som helst före, under eller efter in 
tervjun avbryta arbetet, etc) (Lantz 1993, s 6263). 

I citatet ovan kan vi se att Annika Lantz använder benämningen ”respondenter”. Vi har istället 

valt att använda oss av benämningen ”informanter” och vi kommer så att göra uppsatsen ige 

nom. I våra intervjuer har vi även, förutom beskrivningen av strukturen på intervjun och ram 

data, med ytterligare två avdelningar. Med hjälp av en så kallad omvänd trattteknik kommer 

vi att försöka komma djupare in i våra frågeområden. Den omvända tratttekniken innebär att 

vi först ställer specifika frågor för att sedan gå över till mer övergripande frågor (Patel & Da 

vidson 1991). 

Som tidigare nämnts innehåller den första delen av intervjun ramdata. I den andra delen 

ställde vi konkreta frågor om de variabler som ingår i studien, det vill säga lärarens pedago 

giska grundfilosofi och klassrummets möblering etcetera. 

I den tredje delen av intervjun behandlades således mer öppna och vida frågor. De öppna 

och vida frågorna ger informanten en möjlighet att nyanserat beskriva de dimensioner som 

denne finner relevanta i sammanhanget. Det viktiga för oss här var relationen mellan den upp 

fattande/upplevande individen och begreppet (Lantz 1993), i vårt fall samtalets natur i klass 

rummet. Detta avsnitt innehåller också en avslutande del där vi som intervjuare kort samman 

fattat intervjuinnehållet. Här hade informanten också möjlighet att eventuellt lägga till någon 

ting i sin utsaga om den så önskade. Vilka fördjupnings och följdfrågor som vi sedan behöv 

de ställa var omöjligt att bestämma i förväg då sammanhanget avgjorde vilka dessa blev.
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4.5 Pilotstudie 

Vi har ovan beskrivit val av intervjuform och vilken typ av frågor vi använde oss av. För att 

säkerställa att frågorna var relevanta för undersökningen genomförde vi en pilotstudie. 

En pilotstudie använder vi i de fall där vi behöver pröva en teknik för att samla information eller 
pröva en viss uppläggning. En pilotstudie genomförs på någon grupp som i väsentliga avseenden 
motsvarar den egentliga undersökningsgruppen. Pilotstudien motsvarar alltså den egentliga un 
dersökningen eller en del av den men genomförs i liten skala (Patel & Davidson 1991, s 48). 

För att uppfylla de krav som en pilotstudie kräver valde vi ut en liten grupp av informanter 

som skulle representera vår urvalsgrupp. Den skulle alltså i så hög grad som möjligt motsvara 

den egentliga urvalsgruppen som skulle ligga till grund för vår Cuppsats. ”Det är naturligtvis 

av vikt att intervjupersonerna tillhör samma kategori som de personer som senare kommer att 

bli föremål för undersökning” (Lantz 1993, s 66). Vi gjorde det som låg närmast till hands, vi 

valde en arbetskamrat och två elever – två tonåriga flickor ur vår bekantskapskrets. Före in 

tervjun hade föräldrarna muntligt gett sitt tillstånd till flickornas medverkan i undersökningen. 

Intervjuerna ägde rum, dels på en skola och dels i hemmiljö. 

Varje intervju tog i genomsnitt trettio minuter att genomföra, en rimlig tid med tanke på 

uppsatsens omfattning och den tid vi hade till vårt förfogande. I början av varje intervju redo 

gjorde vi för vårt syfte och våra intentioner samt för att syftet med pilotstudien var att granska 

intervjuns tillförlitlighet och giltighet. Vi ville också gärna få synpunkter på intervjuns inne 

håll och upplägg. 

Vi använde oss inte av bandspelare eftersom vi vid dessa tillfällen inte hade tillgång till 

någon sådan. Att vi inte hade någon bandspelare gjorde att tillförlitligheten, eller som det bru 

kar heta i dessa sammanhang, reliabiliteten, blev sämre då det är mycket lätt att missa något 

när man endast för anteckningar. Vi upptäckte på ett tidigt stadium att vi var tvungna att mo 

difiera våra frågor (se bilaga 1 & 2) utifrån vilken ålder informanten hade. Till den vuxne 

läraren kunde vi utan problem ställa våra frågor precis som de var utformade enligt vårt for 

mulär. När vi ställde våra frågor till elevinformanterna fick vi anpassa oss och bli mycket tyd 

ligare, förklara definitioner och syfte på ett mer konkret vis. Därefter gick vi igenom varje 

informants svar så att vi sedan kunde jämföra dessa för att se om vi kunde finna något möns 

ter. Målsättningen med bearbetning av textmaterial av detta slag är att ”hitta mönster, teman 

och kategorier i materialet” (Patel & Davidson 1991, s 101). Vi kom fram till att det viktigaste 

för oss i vår Cuppsats var att försöka hitta samband mellan hur våra olika informanter beskri 

ver olika aspekter av samma fenomen, nämligen samtal i klassrummet enligt vår definition.
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Fördelen med att göra en pilotstudie var att det då blev möjligt för oss att se otydliga eller 

irrelevanta frågor som en intervju kan innehålla. 

4.6 Genomförandet av intervjuerna 

Intervjuerna genomfördes under en höstvecka på den utvalda skolan. För att rent praktiskt 

kunna genomföra vår studie fick vi tillgång till ett grupprum där vi i lugn och ro kunde inter 

vjua våra informanter. Vårt material bestod av en bandspelare samt två formulär, ett lärarfor 

mulär och ett elevformulär. Vi gjorde upp ett schema som tidsmässigt skulle passa våra åtta 

informanter. Därefter genomfördes intervjuerna som också spelades in på band. Vi valde att 

båda närvara vid intervjuerna. Det finns naturligtvis både för och nackdelar med att vara två 

intervjuare men vi bedömde fördelarna som större än nackdelarna (se avsnitt 4.8). Den som 

inte intervjuade förde anteckningar för att eliminera eventuella feltolkningar vid transkribe 

ringen. Intervjuerna tog i genomsnitt 2030 minuter och förlöpte utan problem. Eftersom en 

av våra frågeställningar behandlar klassrummets möblering som en variabel som kan påverka 

hur klassrumssamtalet formas observerade vi också hur de olika klassrummen såg ut rent fy 

siskt. Det visade sig att eleverna satt i grupper om fyra och fyra vilket innebär att ett stort an 

tal elever inte har någon ögonkontakt med varandra. Dock hade de fyra elever som var place 

rade tillsammans ett bra utgångsläge för samtal sin lilla grupp. Denna möblering medförde att 

läraren inte kunde ha ögonkontakt med samtliga elever. 

4.7 Bearbetning och transkribering 

Efter intervjuerna transkriberades materialet genom att vi satt tillsammans och avlyssnade 

banden varav den ena av oss skrev ned texten i ett Worddokument och den andra jämförde 

anteckningar och ljud. I transkriberingarna valde vi att inte ta med vissa talspråkliga drag då 

vi ansåg att det viktigaste för oss var vad informanten sade inte hur de sade det. Sedan skrev 
vi ut transkriberingarna och därefter korrekturläste vi dem. När detta var klart delade vi upp 

intervjuerna så att elevsvaren kom för sig och lärarsvaren för sig. Nästa moment var att i en 

matris fördela ut informanternas utsagor under respektive fråga för att sedan lättare kunna 

jämföra och eventuellt hitta ett mönster. 

4.8 Graden av reliabilitet/validitet i vår studie
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Vi inser att det är svårt att nå full reliabilitet vid en kvalitativ undersökning. Vårt instrument, 

intervjun, är inte ett sådant som resulterar i att varje individs svar får en poäng som sedan kan 

sammanställas i ett diagram. Därför fick vi försöka försäkra oss om att vår studie blev tillför 

litlig på andra sätt. Vi fick istället förlita oss till att vi var två intervjuare vid samma tillfälle 

och att vi dessutom registrerade intervjusvaren både genom anteckningar och med hjälp av en 

bandspelare. ”Överensstämmelsen mellan registreringarna av svar eller observationer utgör då 

ett mått på reliabiliteten som kallas interbedömarreliabilitet” (Patel & Davidson 1991, s 87). I 

vår pilotstudie använde vi dock ingen bandspelare vilket gjorde att den fick en lägre grad av 

reliabilitet än om vi hade använt bandspelare. 

Att konstruera ett instrument, som en intervjuundersökning är, och sedan koppla det till 

vårt syfte och våra frågeställningar är en grannlaga uppgift. Vi kan inte vara säkra på att vi 

fått information om just det vi vill. Vi kan inte heller veta hur pass säker informationen är. 

”Dels måste vi veta att vi undersöker det vi avser att undersöka, dvs vi måste veta att vi har 

god validitet. Dels måste vi veta att vi gör det på ett tillförlitligt sätt det vill säga vi måste veta 

att vi har god reliabilitet” (Patel & Davidson 1991, s 85). Ständigt har vi frågat oss om vi i vår 
undersökning har en god validitet. Kan vi någonsin vara helt säkra på att vi fått åtminstone 

någorlunda god validitet? Endast genom att ställa de rätta frågorna kan vi få de ”rätta” svaren. 

5 Resultatredovisning 

5.1 Redovisning av lärarintervjuer  

Som vi tidigare nämnt (se avsnitt 4.2) bestod våra lärarinformanter av två kvinnor och två 

män. En av våra kvinnliga informanter (L3) hade arbetat som lärare sedan 1974, hon undervi
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sar i engelska och franska. Den andra kvinnan (L4) hade fem och ett halvt år i yrket och un 

dervisar i svenska och samhällsorienterande ämnen. Även de två manliga informanterna hade 

cirka fem år som yrkesverksamma lärare, de undervisar i naturorienterande (L2), respektive 

samhällsorienterande ämnen och svenska (L1). 

5.1.1 Taltidsfördelning 
Av intervjusvaren framgår att våra informanter upplevde att ”pojkarna hörs mest i klassrum 

met”.

L1 är dock ett undantag då han menade att det berodde på situation och ämne. L1 uttryckte 

följande ”Jag ser ju liksom ingen skillnad egentligen på kön. Vi tog upp det här för en tid se 

dan när vi pratade om jämlikhet i skolan men det blir så att absurt att prata om det för vi går 

inte och tänker på liksom att nu ska tjejer få mer taltid eller nu ska den tyste killen lyftas fram 

här”. L2 menade att det generellt är så att pojkarna är de som pratar mer men att det också 

beror på hur starka de personligheter är som finns i klassen. När vi ställde följdfrågan som 

gällde hur man gjorde för att taltiden skulle bli mer rättvist fördelad i klassrummet svarade L1 

att ”Det är ju så att de här brunstiga killarna tar mer tid och plats och hörs mer”. Och han sade 

vidare att han försökte att tona ned och dämpa dem som är mest högljudda. L2 tyckte att det 

är ett svårt dilemma och försöker att tysta ned dem som pratar mest. L3 uttryckte att hon är 

medveten om problemet och att hon aktivt försöker att motverka det genom att låta flickorna 

få göra saker ensamma så att även de kommer till sin rätt. L4 menade att hon inte alltid tänker 

på problemet men att hon försöker att ha det i åtanke. 

5.1.2 Klassrumsmöbleringen 
När vi ställde frågan om klassrumsmöbleringen främjade eller motverkade samtal svarade 

samtliga att det främjar samtal inom den lilla gruppen, det vill säga de elever som satt fyra 

och fyra. Däremot framkom av svaren att informanterna inte ansåg att det främjade samtal i 

helklass, snarare tvärtom. 

L1 påpekade att möbleringen främjade samtal ”i gruppen när de sitter bordsvis, men sedan 

är det olyckligt om de hamnar vid ett bord där de inte tycker att de har något gemensamt med 

varandra. Och sedan för de en dialog [vår kurs.] med ett bord som är väldigt långt därifrån så 
att säga. De skriker till varandra”. 

5.1.3 Kännetecken på samtal i och utanför klassrummet
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På frågan om vad som kännetecknar ett samtal i klassrummet framgick det att det i klassrum 

met är mer styrt, mindre spontant och mer kopplat till ämnet än ett samtal utanför klassrum 

met är. 

L3 sade, efter sina trettioett år i yrket, att hon förr arbetade på ett annat sätt. Då var lärar 

rollen mer auktoritär, ”Då var det mer att jag stod där och gick igenom saker och förklarade. 

Då var eleverna oftast tysta och efteråt frågade jag dem om de hade några frågor. Sedan var 

det läxförhör där jag ställde frågan och de räckte upp handen och svarade. Det kan vara så nu 

också men inte alls i samma stora utsträckning”. Det framgick av svaren att utanför klass 

rummet är samtalet mer spontant, mer personligt, mer lättsamt och mer privat. Dock sade L3 

att lärarna även utanför klassrummet måste tillrättavisa eleverna. 

5.1.4 Samtal i undervisningen 
Vidare ställde vi frågan hur lärarna använde samtal i sin undervisning. Svaren gick här isär. 

L3 sade att eftersom hon är språklärare använder hon samtal mycket i sin undervisning. 

Hon menade att språkundervisning är lika med kommunikation. L4 sade också att hennes äm 

nen är av den naturen att diskussioner återkommer ofta. Dock sade hon att det är svårt att ha 

samtal i helklass, oftast har hon det i halvklass, då får eleverna sitta i grupper. L2 sade ”Jag 

har matte och där, oftast, blir det inte så mycket samtal. Det är ofta jag som samtalar. Jag talar 

om hur man på olika sätt kan lösa saker. Det är något som man måste jobba mer med, att hitta 

ett sätt att ”prata” matte. Det har vi mattelärare pratat mycket om. Jag är dålig på att göra det, 

det blir mest att jag pratar”. L1 sade att han föreläser ganska mycket, ända upp till två veckor 

när han introducerar ett nytt ämnesområde, samtidigt som han sade att han ständigt för dialog 

med eleverna. 

5.1.5 Grundfilosofi 
Sammanfattningsvis fanns det ingen entydighet i svaren när vi ställde frågan som gällde in 

formanternas grundfilosofi med att arbeta som lärare. 

Svaren varierade, dock betonade L1, L2 och L3 att det är viktigt att arbeta individanpassat. 

För L4 var det viktigt att arbeta med människor och att få förmedla ”kunskap”. L1 sade att 

han i första hand ville i arbeta med ”de motiverade eleverna” och att förbereda dem för fort 

satta studier. Han såg högstadieåren som en ”förberedelse inför livet”. Han sade att underför 

stått ska läroplanen tolkas på så sätt att eleverna ska bli ”lagom, ingen får liksom sticka ut 

sådär”. Han sade vidare att han har trefyra elever som har enorma ”särskilda behov”. Med 

särskilda behov menade han att de redan hade klarat grundskolekursen i svenska trots att de
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bara går i skolår sju. Detta ansåg han vara ”jättefel, så får man inte göra, det är de svaga som 

ska få hjälp. Och det tar fruktansvärt mycket tid och kraft av oss lärare för att klara av de sva 

ga eleverna. Man får ingen tid att hjälpa de som är väldigt duktiga”. L2 såg även han den stora 

spridningen som ett problem. Han sade att ”det blir som nöden kräver, vi har svaga elever och 

vi har jättestarka elever så de får jobba med olika material”. L3 och L4 nämnde inte sprid 

ningen som ett problem utan de berättade istället att de tycker om att arbeta med människor 

och att ha ett engagemang för eleverna. L3 tyckte till exempel att det viktigaste var att ”försö 

ka hjälpa eleverna att nå så bra resultat som möjligt, både på det personliga planet och på det 

skolmässiga planet”, samt att ”få dem att få bättre självförtroende och skicka med dem myck 

et på vägen. Det får man ju tillbaka i skolarbetet. Om de blir säkrare på sig själva, då lyckas 

de ju ofta bättre”. 

5.1.6 Pedagogiska för eller nackdelar med samtal? 
Samtliga informanter utom en såg de stora klasstorlekarna som det största problemet när de 

svarade på vår näst sista fråga som gällde vilka pedagogiska för eller nackdelar det kan fin 

nas med samtal i klassrummet. 

Tre av informanterna ansåg att en nackdel kunde vara att det är de ”starka och duktiga” 

eleverna som i första hand kommer till tals. L1 såg klasstorleken som det största problemet, 

”inte bara för dem som är svaga utan även för medelmåttorna och de starka”. Även L2 såg 

den stora gruppen som ett problem och så gjorde också L4 som föredrog att ha samtal i ”halv 

klass”. L3 nämnde inte klasstorleken, men påpekade att det ibland kunde bli högljutt och rö 

rigt. Samtliga informanter uttryckte att det fanns pedagogiska fördelar med att ha samtal i 

klassrummet för att det då kunde komma fram åsikter som inte hördes annars. Eleverna kunde 

då få utlopp för sina känslor, sitt tyckande och tänkande och att öva sig på att säga vad man 

vill. L2 ansåg även att det kan vara bra att få tala om de kunskaper man har, ”det kanske sitter 

bättre då”. 

5.1.7 Förekomsten av samtal enligt definitionen 
Vår sista fråga gällde huruvida det fanns samtal i klassrummet enligt den definition vi valt. 

Generellt ansåg våra informanter att det inte förekommer jämlika samtal mellan lärare och 

elev enligt den definition vi valt. 

L1 svarade  ”ja, när eleverna för dialoger med varandra”. L2 uttalade att det inte är jämlikt 

i klassrummet och att det därmed inte heller förekommer samtal enligt vår definition, men att
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det däremot är mer jämlikt utanför klassrummet. L3 sade att hon tyckte att det finns samtal 

enligt definitionen och tog upp skillnaderna mellan Sverige och andra länder. Utomlands sä 

ger man till exempel inte Du till sin lärare. Hon menade vidare att det kan vara mindre bra att 
vi i Sverige inte har en sådan auktoritet som lärare i andra länder har. L4 svarade slutligen att 

hon inte kan svara vare sig ja eller nej på frågan men att: ”inne i klassrummet är läraren lärare 

och eleven elev”. 

5.1.8 Sammanfattning av lärarintervjuer  
Det vi kan utläsa efter sammanställning av ovan redovisade lärarintervjuer är följande: Vad 

gäller frågan som handlar om vilken betydelse kön har för hur man hävdar sig i samtal i klass 

rummet framgick det tydligt av intervjusvaren att våra informanter upplever att det är pojkar 

na som hörs mest i klassrummet. Går vi sedan vidare till frågan om det har någon betydelse 

för samtalet i klassrummet hur möbleringen ser ut svarade här samtliga informanter att med 

den möblering som de nu har, det vill säga i grupper om fyra och fyra, främjades samtalet i 

fyragruppen. Däremot ansåg de inte att deras möblering främjade samtal i den stora gruppen, 

snarare tvärtom. 

Vi ville också veta om lärarens tillämpade grundfilosofi hade betydelse för samtal i klass 

rummet, därför hade vi formulerat frågor som skulle ge utrymme för informanten att fundera 

kring detta. Där betonade tre av informanterna att det var viktigt att arbeta individanpassat, 

den fjärde informanten tyckte att det var viktigt att arbeta med människor och att få förmedla 

kunskap. Slutligen ville vi genom våra intervjufrågor ha svar på om klassrumssamtalet verkli 

gen är ett samspel mellan någorlunda jämlika deltagare. En informant svarade att finns jämli 

ka samtal när eleverna samtalar med varandra, den andre informanten sade att det inte är 
jämlikt i klassrummet men att det är det utanför och den tredje kunde varken svara ja eller nej 

på frågan men var tydlig med att ”i klassrummet är läraren lärare och eleven elev”. Den fjärde 

informanten ”tyckte” att det fanns samtal enligt definitionen men hon tillade att hon saknade 

det förhållningssätt sätt som tidigare gällde där läraren var en auktoritet i klassrummet. 

5.2 Redovisning av elevintervjuer  

Under avsnitt 4.2 har vi redovisat för urvalet av våra informanter. Liksom våra lärarinforman 

ter bestod även våra elevinformanter av två flickor och två pojkar. Vi kommer fortsättningsvis
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att kalla dem för E1, E2, E3 samt E4. E1 och E2 var flickor och E3 och E4 var pojkar, samtli 

ga ur samma åttondeklass. 

5.2.1 Vem får tala i klassrummet? 
Inledningsvis frågade vi om eleverna hade möjlighet att tala i klassrummet, hur och när, om 

det fanns särskilda regler och om dessa i så fall skilde sig från lärare till lärare. Samtliga in 

formanter svarade att man endast får tala om man räcker upp handen. 

E1 tryckte på att det ”är lärarna som bestämmer, man får inte säga vad man vill”. Samtliga 

informanter utom en svarade att det endast är på ”klassrådet” som de får tala mer fritt. Alla 

informanter utom E4 ansåg att alla lärare hade samma regler. E4 svarade att ”vissa tillåter mer 

att man pratar och vissa är jättehårda på att man ska räcka upp handen”. 

5.2.2 Taltidsfördelning 
På frågan om det fanns de i klassen som talade mer än andra och i så fall varför svarade tre av 

informanterna att det inte fanns det medan en svarade tydligt att ”det är pojkarna”. 

E2 tillade att, ”jag vet inte varför killarna pratar mest”, medan de övriga tre informanterna 

alltså uttryckte att fördelningen av samtalstiden mellan flickor och pojkar var jämt fördelad 

och sade vidare att det mer kunde ha med självförtroende att göra när det gäller hur eleverna 

hävdar sig i klassrummet. 

5.2.3 Klassrumsmöbleringen 
När vi ställde frågor kring möbleringen i klassrummet framkom det att samtliga informanter 

utom en var nöjda med nuvarande möblering och tyckte att det gick bra att samtala med lära 

ren och med sina kamrater. 

Det var endast en informant som hade önskemål om att sitta på annat sätt, nämligen E2, 

som hellre ville sitta två och två. Hon tillade att den negativa följden skulle kunna bli att det 

kan bli svårare att samtala i större grupp om eleverna sitter på rad i traditionell föreläsnings 

sittning. 

5.2.4 Kännetecken på samtal i och utanför klassrummet
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Samtliga informanter uttryckte att samtalet i klassrummet har olika karaktär beroende på om 

de talade med läraren eller om de talade med en kamrat. 

E1 till exempel sade att ”i klassrummet är det läraren som först står och talar till alla, men 

när man pratar med en lärare i korridoren så lyssnar de mer för då är man ensam med dem”. 

E4 sade att ”i klassrummet är det mer jobb, eller ska det vara, men utanför är det mer om fot 

boll och sådant, fritidssaker alltså”. På liknande sätt uttryckte sig E3. 

5.2.5 Samtalet i undervisningen 
När vi frågade våra informanter om hur läraren använde samtal i sin undervisning var svaren 

samstämmiga, samtliga menade att det är läraren som för en monolog. 

E2: ” Läraren står i mitten av klassrummet. Han pratar. Om vi undrar något så svarar han 

[…] och sedan så om man undrar någonting får man ställa frågor. Vi sitter aldrig i cirkel och 

pratar”. E1: ” Då står han vid tavlan och så skriver han […] sedan skriver man av det läraren 

skriver på tavlan. Vi har aldrig gruppdiskussioner, eller det beror på vilket ämne det är, men 

för det mesta sitter vi och skriver det som läraren skriver på tavlan. […] Man räcker upp han 

den och sedan säger läraren om det är rätt eller fel man sagt”. E4: ”Vi har genomgångar. Vissa 

lärare har jämnt genomgångar och sådär, andra har på annat sätt. Det händer någon gång att vi 

sitter i grupp och pratar, men det är väldigt sällan”. E3: ” Men läraren vill helst inte få vår 

diskussion, eller det beror på läraren. De vill helst bestämma om hur man ska göra. Ibland så 

vill de inte ta diskussionen fast vi vill det. De vill att vi ska gå vidare på nästa sak fast vi inte 

förstår, och vi vill fortsätta med det tills vi förstår, eftersom vi ska ha prov på det”. På frågan 

om elevinformanterna ville ha mera samtal i klassrummet än de hade, svarade E4 att: ”Ja, det 

är bra, jag vill ha mer samtal. Då får alla säga vad de tycker och så”.  E2 svarade ibland, men 

sade sedan att de får tala på klassrådet. E1 och E2 svarade att det inte hade så stor betydelse. 

5.2.6 Förekomsten av samtal enligt definitionen 

Slutligen ställde vi frågan om eleverna ansåg att det fanns samtal i klassrummet enligt defini 

tionen ”samtal är ett naturligt samspel mellan någorlunda jämlika deltagare” (Einarsson 1989, 

s 79). Svaren gick isär men med viss övervikt mot att det inte förekom samtal enligt definitio 

nen. 

E1 svarade ”Nej, alltså. Barn får inte ut lika mycket som läraren får. Lärarna säger att det 

är de som bestämmer, men de lyssnar på vad vi också säger”. E2 menade att det finns samtal 

ibland, ”om läraren gjort fel så blir det samtal, då måste vi prata om det”. E3 sade att det fanns
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samtal med vissa lärare. Men ibland när hela gruppen är samlad så vill läraren gå vidare och 

då blir det inte alltid några samtal. Han menade vidare att det går bra att tala med läraren en 

skilt, men sämre i grupp. E4 svarade ”vet inte, alltså, vissa lärare skall alltid känna att de har 

makt och sådär, men vissa lärare kommer ner på en bra nivå. Det är olika”. Han tillade slutli 

gen att han vill att eleverna ska få tala mer, ”mer diskussioner i klassrummet”. 

5.2.7 Sammanfattning av elevintervjuer  
Det vi kan utläsa efter sammanställning av ovan redovisade elevintervjuer är följande: Vi ville 

till att börja med få svar på om kön har någon betydelse för hur man hävdar sig i samtal i 

klassrummet. Vi ställde därför frågor om hur taltiden fördelade sig i deras klassrum. Tre av 

våra fyra informanter menade att fördelningen av samtalstiden mellan flickor och pojkar var 

jämnt fördelad och det mer hade med självförtroende att göra om man talade eller inte. Den 

fjärde informanten var helt bestämd över att det var pojkarna som talade mest i klassrummet. 

När det gällde klassrumsmöbleringen var samtliga informanter utom en nöjda med den 

möblering som fanns i klassrummet och de ansåg att det med den sittningen gick att samtala 

med lärare och kamrater. Den informant som inte var nöjd hade hellre sett att de fått sitta två 

och två men hon funderade också över att det då eventuellt skulle bli svårare att föra samtal i 

större grupp. 

För att komma åt lärarens tillämpade grundfilosofi försökte vi att ställa frågor till elevin 

formanterna som hade med samtal i undervisningssituationen att göra. Samtliga informanters 

intervjusvar gick ut på ungefär samma sak: läraren är den som talar, har genomgångar och 

skriver på tavlan. Undrar eleverna någonting får de räcka upp handen och ställa frågor, 

gruppdiskussioner förekommer sällan eller aldrig. 

På frågan om informanterna ansåg att det fanns samtal i klassrummet enligt den definition 

vi valt gick svaren något isär. Någon elev menade att det inte finns samtal och att läraren be 

stämmer vad som sägs i klassrummet. En annan sade att samtal uppstår ibland, men bara om 

läraren gjort ett fel som måste diskuteras. De två sista informanterna sade att det både finns 

och inte finns samtal, det beror på lärarens vilja till samtal eller inte. Dock beskrev de att det 

ibland kan gå bra att föra samtal som någorlunda överensstämmer med definitionen om eleven 

är ensam med läraren.
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6 Diskussion 

I början av vår uppsats ställde vi fyra grundläggande forskningsfrågor som självklart var av 

övergripande karaktär. För att få svar på våra forskningsfrågor var det nödvändigt att konkre 

tisera våra intervjufrågor (se bilaga 1 & 2). De fick dessutom olika karaktär på grund av om 

informanterna var elever eller lärare. 

Vi kommer i följande avsnitt att diskutera och analysera vårt empiriska material och dess 

utom kommer detta att ställas i relation till det som vi presenterat i vår bakgrund och vårt 

forskningsläge. Diskussionen/analysen kommer att struktureras utifrån ett antal utsagor och 

citat som våra informanter lämnat i intervjusituationen. 

6.1 ”Jag ser ju liksom ingen skillnad egentligen på kön” 
Före 70talet hade kön i den språkliga forskningen inte betraktats som någon intressant varia 

bel. Forskarna var istället ”primärt intresserade av att studera andra saker, klasskillnader i 

språket, skillnader mellan goda och dåliga skribenter eller effekten av olika metoder för skriv 

träning. Men överallt dök könet upp som en avgörande faktor, tvärs igenom klassgränser och 

undervisningsmetoder” (Einarsson & Hultman 1984, s 11). En av de fyra lärarinformanter 

som ingick i vår undersökning uttryckte, när vi frågade om hur taltiden fördelades i klass 

rummet utifrån kön, att han inte ens såg någon skillnad när det gäller kön. Einarsson och 

Hultman säger att ”De flesta vuxna språkbrukare är inte heller spontant medvetna om några 

andra språkliga skillnader mellan kvinnor och män än dem som har med talorganen att göra 

(röstläget)” (1984, s 10). Samme informant uttryckte sig något motsägelsefullt eftersom han i 

följdfrågan påpekade att de ”brunstiga killarna” tar mer tid och plats. Av detta skulle man 

möjligen kunna utläsa att informanten ändå var medveten om problemet, men inte fäste så stor 

dignitet vid det. De övriga tre informanterna sade att de var medvetna om dilemmat och de 

försökte med olika medel att aktivt motverka det. 

Det vi kan fundera särskilt över är om det finns någon skillnad mellan hur kvinnliga och 

manliga lärare hanterar problemet med att pojkar har en tendens att ta stora delar av taltiden i 

klassrummet. Einarsson och Hultman säger att det antagligen inte finns någon skillnad ”De
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kulturmönster det är frågan om sitter djupt rotade i bägge könen. Däremot kan det spela en 

roll för flickors respektive pojkars attityder till skolarbetet att lågstadiet helt domineras av 

kvinnliga lärare och att andelen män långsamt ökar från stadium till stadium” (1984, s 233). 

Att det dels finns lärare som överhuvudtaget inte uppmärksammar problemet, och att det dels 

finns lärare som uppmärksammar problemet, men ändå inte får bukt med det, ser vi som ett 

stort demokratiproblem. Gunilla Molloy skriver i sin uppsats ”Det nödvändiga samtalet” att vi 

måste få det offentliga samtalet i klassrummet att fungera så att både flickor och pojkar kan 

uttrycka sina åsikter. 

Samtal av detta slag räknas som bärande element i ett demokratiskt samhälle. Skolan är den enda 
arbetsplats i Sverige där både pojkar och flickor finns under en längre tid. Det vore därför en 
klar markering och en pedagogisk poäng att skolan drog nytta av sin potential som mötesplats 
för båda könen genom att undersöka hur det deliberativa samtalet skulle kunna gestaltas för att 
ge alla större utrymme i det offentliga samtalet. […] Jag menar nämligen att många lärares 
oproblematiska syn på vad kön ”är” och skall ”vara” kan vara ett hinder för genomförande av 
deliberativa samtal (2003, s 81). 

De elever som ingick i undersökningen hade inte riktigt samma bild som lärarna hade. Det var 

endast en av våra fyra informanter, en flicka, som tydligt uttryckte att pojkarna pratade mest. 

Den andra flickan trodde mer att fenomenet kunde härröras till om man var blyg eller ej, inte 

om man var flicka eller pojke. De båda pojkarna var dock helt bestämda över att pojkar och 

flickor får lika stort talutrymme. De tre elevernas utsagor stämmer inte överrens varken med 

lärarnas utsagor eller tidigare forskningsresultat inom området. Detta kan dels bero på att vi 

har en liten informantgrupp som kanske inte är representativ för den generella populationen, 

och dels kan det bero på att dessa tre elever faktiskt upplever en jämlik fördelning av taltiden i 

klassrummet. Frågan är varför utsagorna inte stämmer överrens och vilken som här ska väga 

tyngst? Är eleverna så vana vid att taltiden är ojämnt fördelad att det till slut har blivit till en 

normalitet? Eller har den flicka som så bestämt hävdade att ”pojkarna talar mest” fel? En för 

klaring skulle kunna vara den så kallade ”dubbla dolda läroplanen” som vi tidigare diskuterat. 

Under avsnitt 3.2.3 har vi behandlat begreppet ”språkspel” som beskriver teorin om språ 

ket i klassrummet som ett spel. Einarsson och Hultman menar att i det ”språkspelet” får eller 

tar flickor och pojkar olika elevroller. 

Flickor och pojkar möter redan från födseln olika förväntningar som leder till särbehandling från 
de vuxna. Flickor får till exempel ett barnsligare och mjukare tilltalstonfall, medan pojkarna får 
ett vuxnare och robustare tilltal trots att de i många avseenden betraktas som omognare. Denna 
särbehandling med rösten, som pågår åtminstone fram till årskurs 1, innebär en sorts förlängt 
vuxentillbarnspråk till flickorna (1984, s 227). 

Det kan vara så att eleverna är så vana vid dessa roller, de är socialiserade in i sina könsroller 

sedan födelsen och därför reagerar de inte på de strukturer som finns i klassrummet. Dock
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tycks lärarna i vår undersökning uppmärksamma den snedfördelning av taltiden som ofta kan 

förekomma i klassrummet. Även den lärare som först sade att han inte såg någon skillnad på 

kön när det gällde taltiden i klassrummet svarade ändå på följdfrågan att ”de brunstiga killar 

na tar mer tid och plats och hörs mer”. Detta tyder på att han trots allt uppmärksammat pro 

blemet. Han sade vidare att han försökte ”tona ned och dämpa” dem som är mest högljudda. 

Han verkade inte se pojkarnas dominans som ett generellt problem utan kopplade det istället 

till den klass som han för tillfället arbetade med. Frågan är hur vi kan få alla lärare att upp 
märksamma snedfördelningen av taltiden i klassrummet, se det som ett generellt problem och 

mer aktivt arbeta för att samtalet i klassrummet blir jämlikt även ur ett genusperspektiv. Möj 

ligen är lösningen för att komma till rätta med detta problem som Einarsson och Hultman 

säger att: 
Ökad medvetenhet om de problem som finns och en förändrad attityd tillsammans kan medföra 
en handlingsberedskap hos lärare och föräldrar. ”Handlingsberedskap” betyder att man har ett 
slags strategi inför de tusentals olika konkreta situationer som man ställs i som lärare eller föräl 
der […] Flickorna bör få lära sig att tala med den självtillit som man får när man märker att 
andra lyssnar med respekt på vad man säger. Pojkarna bör lära sig att lyssna med respekt, även 
på flickor (1984, s 234). 

Även fast Einarsson och Hultmans undersökning gjordes redan år 1984, kan vi konstatera att 

utvecklingen när det gäller flickors och pojkars förutsättningar för att hävda sig språkligt på 

lika villkor i klassrummet, inte framskridit i den takt som skulle ha varit önskvärd. 1994 års 

läroplan är tydlig med att läraren ska verka för att flickor och pojkar får ett lika stort utrymme 

i undervisningen. För att kunna uppnå detta gäller det att läraren är observant på att taltidsför 

delningen blir rättvis, men inte bara mellan flickor och pojkar. Det gäller även för läraren att 

tänka på att han eller hon inte heller dominerar taltiden. 

6.2 ”Kanske blir  det svårare om man sitter på rad” 

I klassrummet, på den skola där vi gjorde vår undersökning, var elevernas bord ställda i grup 

per om fyra och fyra. Tre av de fyra elevinformanterna tyckte att detta var ett bra sätt att sitta 

på. En av informanterna ville dock sitta två och två, men hon tillade att det då skulle kunna bli 

svårare att samtala i större grupp. Eleverna sade också att de aldrig eller sällan satt i en cirkel 

när de hade diskussion tillsammans med läraren. 

Samtliga lärare i undersökningen sade att möbleringen generellt främjade samtalet inom 

den lilla elevgruppen. Däremot ansåg lärarna att det inte främjade samtal i helklass. Samman 

taget verkade samtliga av våra informanter vara nöjda med nuvarande klassrumsmöblering. 

Den här skolan hade brutit upp med gamla klassrumsmönster där föreläsningssittning var van
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ligt förekommande. Elever behöver få vara språkligt aktiva under större delen av sina lektio 

ner. Den typ av möblering som fanns på den aktuella skolan underlättade för samtal mellan 

elever. 

Att eleverna påpekade att de aldrig satt i cirkel är intressant eftersom den typ av sittning 

enligt vår mening torde främja ”den goda lektionen” (se under avsnitt 3.2.5), alltså hur samta 

let formar sig mellan lärare och elever. Språket har en central roll för lärandet och därför bör 

det sättas i fokus även när skolans huvudmän planerar ett klassrum rent fysiskt. Man har ge 

nom tiderna försökt att bygga in pedagogiken i skollokalerna och redan år 1946 föreslog 

Skolkommissionen att ytan per elev skulle ökas för att möjliggöra mer av elevaktiva arbetssätt 

(Zackari & Modigh 2003). På den här skolan hade man kommit ganska långt med att försöka 

”bygga in” moderna pedagogiska synsätt som skulle underlätta för elevens lärande. Frågan är 

dock om det ändå går att ”bygga in” en pedagogik? Enligt vår mening sitter pedagogiken inte 

i väggarna – det är pedagogerna som är bärare av de traditioner och den pedagogik som till 

lämpas. 

Möbleringen är dock viktig, föreläsningssittning torde inte främja samtal. Det kan också 

vara problematiskt att sitta fyra och fyra då det främjar samtalet mellan de elever som sitter 

tillsammans, men det främjar inte i lika stor utsträckning samtalet mellan lärare och elev. 

Skillnaden är marginell när det gäller den pedagogiska vinsten huruvida läraren står längst 

fram vid tavlan och föreläser för elever som sitter i grupper om fyra och fyra eller om de sitter 

i föreläsningssittning. Vi menar att det alltid är lärarens inställning och pedagogiska grundfi 

losofi till lärandet och eleverna som är det viktigaste. Dock har eleverna i den aktuella skolan 

gjort en vinst – de har nu möjlighet att kommunicera med varandra. Den ideala lärsituationen 

som skulle ge störst öppning för ”den goda lektionen” och därigenom skapa fler möjligheter 

till samtal för samtliga aktörer i klassrummet, såväl elevelev som lärareelev emellan, torde 

enligt vår mening vara att sitta i hästskoformation eller i cirkel. 

6.3 ”Det är ofta jag som samtalar” 
Under avsnitt 3.2.2 har vi beskrivit 2/3delsregeln som innebär att läraren står för totalt två 

tredjedelar av taltiden i klassrummet, av den resterande tredjedelen använder pojkarna i sin tur 

två tredjedelar och flickorna en tredjedel, vilket medför att flickorna endast har en niondel av 

den totala taltiden (Einarsson & Hultman 1984). Klassrummet är en utpräglad språkmiljö och 

det finns stor anledning för oss lärare att vara observanta på hur vi hanterar språk och samtal i 

den miljön. Det finns flera undersökningar som visar att läraren är den som är den aktive
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språkanvändaren i klassrummet. ”Läraren har 75 procent av tiden, och de återstående 25 pro 

centen får eleverna dela på ” (Dysthe 1996/2005, s 10). Naturligtvis försvåras också proble 

met av att samtalsdeltagarnas inbördes statusförhållande inte är jämlikt. Förhållandet lärare – 

elev utgör en asymmetrisk talsituation och läraren är dessutom vuxen vilket gör att det finns 

ytterligare en maktförskjutning i relationen mellan lärare och elev. En av de elever som vi 

intervjuade uttalade att han upplevde att vissa lärare alltid ville känna att de hade makt men 

att ”vissa kommer ned på en bra nivå”, vilket tyder på att vår informant känt att talsituationen 

i klassrummet ibland är asymmetrisk. 

Samtliga lärare sade att de på något sätt använder samtal i sin undervisning. De kvinnliga 

lärarna betonade att de använder samtalet mycket och att diskussioner ofta återkommer. Den 

ene manlige läraren sade att han var dålig på att använda jämlika samtal i undervisningen, han 

sade att ”det är ofta jag som samtalar”.  Den andre manlige läraren sade att han föreläser 

ganska mycket samtidigt som han sade att han ”ständigt för dialog med eleverna”. Samtliga 

elever redovisade en helt annan bild, som dessutom var samstämmig, av hur samtalet i klass 

rummet såg ut. Läraren är den som ”samtalar” och styr över samtalet i klassrummet, eleverna 

måste räcka upp handen för att få ordet. Samtal i grupp förekommer sällan eller aldrig enligt 

eleverna. ”Läraren vill bestämma och vad som ska diskuteras bestämmer läraren” uttryckte en 

av eleverna. 

Eleverna sade vidare att de räckte upp handen ”och sedan säger läraren om det är rätt eller 

fel man sagt”. Enligt Dysthe rör sig skolsamtalet ”formellt sett om en dialog, men i verklighe 

ten är det en monolog, där eleverna fyller i de ord som fattas i lärarens tal” (1996/2005, s 10). 

Tydligen är det så att den regel som gäller i ett vanligt samtal och som säger att vem som helst 

kan ta ordet inte gäller i klassrummet. 

Grundregeln är istället att det är läraren som har ordet och som lämnar över och fördelar ordet. 
Ordet är inte ens fritt när läraren säger ”ordet är fritt”, eftersom det är en mycket villkorlig frihet 
som kan jämföras med ett sammanträde. Om en konflikt uppstår om ordet (mellan elever, eller 
mellan lärare och elev) är det alltså läraren som avgör vem som ska ha ordet. Turordningsregler 
na i klassamtal brukar beskrivas på följande sätt: 

•  Läraren bestämmer vem som har ordet 

•  Läraren får avbryta en talare 

•  Elever får inte avbryta en talare 

•  Elever ska prata en i taget 

Trots att det finns olika samtalstyper under en lektion är det dessa grundregler som gäller i all 
”officiell” verksamhet under skoltid. För att bli en bra och anpassad elev måste man följa regler 
na, annars riskerar man bli störare och avvikare (Nilsson 1989/1993, s 8990).



35 

Det vi kan utläsa av citatet ovan är att klassrumssamtalet är starkt regelstyrt och det liknar inte 

det samtal som vi definierat som ett ”äkta” samtal. Även vår empiri tycks stödja denna tes, 

nämligen att det fortfarande är det lärarstyrda samtalet som dominerar. En anledning till att 

det alltjämt förefaller vara läraren som är den aktive språkanvändaren skulle kunna vara att 

detta är en av de mest effektiva formerna för social kontroll i klassrummet (Dysthe 

1996/2005). 

Skolans uppdrag är att förmedla kunskaper, då är olika aspekter på kunskap viktiga efter 

som kunskap inte är något begrepp. Man brukar tala om ”fakta, förståelse, färdighet och för 

trogenhet” (Lpo 94, s 8). Är det möjligt att uppnå detta om det till största delen är läraren som 

är den aktive språkanvändaren? Vi förstår att det ofta kan uppstå besvärliga situationer när 

man samlar 2530 elever där en ensam lärare har uppdraget att leda dem i deras lärprocesser. 

Vi inser även att behovet av social kontroll då ibland kan vara stort och att det pedagogiska 

greppet därmed lätt kan bli det lärarstyrda samtalet. Men kan vi hålla för sannolikt att denna 

typ av pedagogik medför en optimal lärandesituation? Enligt vår mening kan den inte det. 

”När andra inte gör det som vi vill att de ska göra eller hotar med olydnad blir vi mycket 

medvetna om nödvändigheten att kontrollera dem och om de influenser de styrs av. […] Vi 

glömmer att även om vi kan leda en häst till vattnet kan vi inte tvinga den att dricka […]” 

(Dewey 1916/2002, s 62). Elevens aktiva deltagande i kunskapsprocessen är enligt vår me 

ning a och o. Därför är en tvåvägskommunikation, där samtalet mer liknar det samtal som 

sker utanför klassrummet, önskvärt. Detta kommer vi att återkomma till i följande avsnitt där 

vi också kommer att diskutera de informantsvar som handlar om vilka regler som gäller för 

samtal i klassrummet. Vidare kommer vi att koppla detta till den litteratur som vi presenterat i 

vår bakgrund. 

6.4 ”Men man får inte säga vad man vill” 

Som vi tidigare redogjort för finns det oskrivna regler för vem som får tala till vem och när 

och hur. I klassrummet gäller i allmänhet inte regeln att vem som helst kan ta ordet. Oäkta 

frågor/frågasvarsmetoden eller så kallade pseudofrågor är frågor som läraren redan vet sva 

ren på. Läraren hamnar i en position där han eller hon tycks veta allt. Pseudofrågor stimulerar 

inte eleverna till att själv ställa frågor. Denna metod tillämpas trots att det är välkänt att det är 

genom samtal man tillägnar sig nya kunskaper. Det är ”[…] en specifik klassrumsföreteelse 

att lärare ställer oäkta frågor (Wardaugh 1985) eller pseudofrågor (Stubbs 1982)” (Nilsson
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1989/1993, s 91). Frågasvarsmetoden har kritiserats under lång tid men tycks ändå leva kvar 

i klassrummen. 

Frågasvarsmetodens nackdelar är: 

•  Man samlar fakta som inte hänger ihop. 

•  Minnesförmågan framstår som höjden av intellektuell kapacitet. 

•  Man får intrycket att det alltid finns ett enda riktigt svar på en fråga. 

•  Man lär sig lita mer på auktoriteter än sitt eget omdöme. 

•  Eleverna uppmuntras att inte fråga själva. 

•  Eleverna lär sig att deras idéer har lågt värde. 

Fördelarna kan sammanfattas med att metoden bidrar till lärarnas nödvändiga kontroll över ele 
ver och stoff (Einarsson 1989, s 9192). 

Av våra elevintervjuer framgår, som tidigare redovisats, att eleverna endast får tala om de 

räcker upp handen, och att det är läraren som bestämmer när och vem som får tala. Klass 

rumssamtalet tycks enligt eleverna domineras av frågasvarsmetoden. Signifikant för elever 

nas svar är följande citat ”Jag får tala om någon ställer frågor”, det vill säga att eleverna får 

tala när de får en fråga. Detta stämmer överens med lärarnas utsagor. 

Lärarna menar att samtalet är mer styrt i klassrummet, att läraren ställer frågor och eleven 

svarar. En lärare sade att det är sällan det förekommer samtal mellan lärare och elev, men 

däremot samtalar eleverna med varandra. Denne lärare sade också att han talade om hur ele 

verna på olika sätt kunde lösa olika saker. En annan av våra lärarinformanter sade att när ele 

verna hade dialog med varandra blev det ett ”äkta” samtal, men när han hade dialog med dem 

blev det ett annat perspektiv. Han sade ”jag frågar saker för att leda in dem på vissa saker, för 

att jag vet saker och vet vad de behöver och så vidare”. Han säger vidare att han ”försöker 

leda in dem på rätt spår”. Jan Einarsson diskuterar Ulf P. Lundgrens term ”lotsning”, eller 

”låtsning” som den också skämtsamt har kallats. Den innebär att på grund av tidsbrist och 

stora klasser lotsar läraren eleverna förbi svårigheterna så att det ser ut som om de lärde sig 

någonting (1989). Det som läraren ovan beskriver skulle kunna vara ett exempel på lotsning 

vilket i sin tur skulle kunna innebära att samme lärare för pseudosamtal i klassrummet. Det 

vill säga, att samtal på ytan ser jämlikt ut, men läraren har redan bestämt hur det ska sluta. 

Frågan är hur det är med inlärningspotentialen? Olga Dysthe skriver att ”lärarnas frågor oftast 

krävde ett återgivande av konkreta kunskaper, och att eleverna vanligtvis svarade på frågorna. 

Detta följdes av reflekterande kommentarer, men det var läraren och inte eleverna som stod 

för reflektionen” (1996/2005, s 12).
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Samtliga lärares utsagor konfirmerar elevernas utsagor, det är till största delen fråga 

svarsmetoden som råder i deras klassrum. Dessa lärare verkar använda sig av denna metod 

som alltså går ut på att få entydiga svar som antingen är sanna eller falska. Det blir som en 

sorts osammanhängande frågetävling. ”[…] de flesta lärare håller en strikt kontroll över den 

kunskap som behandlas under deras lektioner och avfärdar sådant som ligger utanför deras 

eget kompetensområde som varande irrelevant” (Barnes 1975/1978, s 100). Vår åsikt är att 

elevernas öppna frågor alltid är viktigare än lärarens slutna frågor (oäkta/pseudofrågor). Ofta 

kan läraren vara så inriktad på sin egen tolkning av uppgiften att det inte uppstår någon me 

ningsfull relation mellan lärarens tolkning och elevernas. Förutsättningen är att läraren ger 

utrymme för en öppen kommunikation i form av samtal, till exempel enligt vår definition. 

Läraren måste etablera ”ett kommunikationssystem där eleverna i varje skede får ett avgöran 

de inflytande på strategierna – vilka frågor som ska ställas, och av vem, vilka bevis som ska 

anses relevanta, vilka svar som ska godtas osv.” (Barnes 1975/1978, s 31). För att kunna till 

lämpa en strategi som den ovan beskrivna anser vi att läraren bör ha ett erfarenhetspedago 

giskt synsätt, det vill säga att läraren mer utgår från: 

[…] den aktuella elevgruppens förutsättningar och erfarenheter än från fasta studiegångar. Ut 
vecklingen av elevernas språk ska ske i funktionell användning av språket i stället för i övningar 
av delfärdigheter. Funktionaliseringen antas ske genom att undervisningen läggs upp som sam 
manhängande och mer självständiga kunskapssökande arbeten. Innehållet är viktigt och det väljs 
för att utveckla elevernas sociala och historiska förståelse av centrala och mänsklig frågor (Tha 
venius 1999, s 19). 

Vilken grundfilosofi läraren tillämpar i sin undervisning är alltså utomordentligt viktig för 

elevens lärandeprocess, och för hur samtalet utformar sig i klassrummet. Lärarna bör experi 

mentera med alternativa kommunikationsmönster och man bör också ibland ge eleverna den 

auktoritativa kontrollen över kunskapen (Barnes 1975/1978). Dock är det viktigt att elevakti 

vitet inte får bli ett mål i sig, det ska vara ett medel för inlärning (Dysthe 1996/2005). 

När vi diskuterade pedagogisk grundfilosofi med våra lärarinformanter var det ingen av 

dem som angav någon förankring i existerande epistemologi. Istället sade de att det viktigaste 

var att arbeta individanpassat, att arbeta med människor och att få förmedla ”kunskap”. Vi 

kunde inte heller finna någon uttalad samsyn hos lärarna när det gällde pedagogisk grundfilo 

sofi vilket sannolikt är mycket viktigt om de vill nå ett gemensamt mål. Flera av lärarna dis 

kuterade de stora klasstorlekarna och spridningen i dem som ett stort problem, men de sade 

också att de försökte att individanpassa undervisningen. En av lärarna såg skoltiden som en 

förberedelse inför fortsatta studier, ”förberedelse inför livet”. Vi kan hålla med om att grunds 

kole och gymnasietiden är en förberedelse inför fortsatta studier, men vi ser en fara i att se 

den som en ”förberedelse inför livet”. Barndomen är ingen förberedelse för livet, den är livet!
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Skolåren ska inte vara en transportsträcka, det måste finnas lust med i lärandet. Detta skulle 

pedagogerna kunna nå genom att till exempel i större mån låta eleverna få inflytande över sin 

egen undervisning, vara delaktiga och få ta ansvar. 

Som vi tidigare diskuterat lever vi ett ständigt föränderligt samhälle. Hur kan vi då, dels 

som vuxna och dels som lärare, förutspå vilken kunskap som är viktig den dag våra elever är 

vuxna och ska ut i yrkeslivet? Vi anser att det är något förvånande att ingen av lärarinforman 

terna bekände sig till någon kunskapsteori när de beskrev sin tillämpade grundfilosofi om 

undervisning. De som förespråkar ett sociokulturellt perspektiv anser att kommunikation och 

språkanvändning alltid går hand i hand och utgör sambandet mellan barnet och omgivningen. 

”Kommunikation är länken mellan det inre (tänkande) och det yttre (interaktion)” (Säljö 2000, 

s 68). Vi vill mena att om våra lärarinformanter hade varit mer förankrade och förtrogna med 

ett sociokulturellt lärandeperspektiv hade det varit möjligt att de som pedagoger på ett mer 

självklart sätt främjat samtalet i klassrummet. Även om lärarna inte uttalade att de var förank 

rade i någon kunskapsteori kan det vara så att de är socialiserade i en skolmiljö med djupt 

rotade traditioner som vilar på äldre epistemologi. Att låta eleverna ha ett reellt inflytande, att 

ge dem en helhetssyn, en känsla av samhörighet och att få dem att förstå att varje lektion är ett 

led i ett eftersträvansvärt mål vore idealet, men för att komma dit måste vi ge dem tillgång till 

samtalets strukturer. Ett sociokulturellt förhållningssätt kan vara en väg att nå detta. 

6.5 ”Det är klart att det inte är jämlikt i klassrummet” 

Det torde vara nästan ouppnåeligt att uppnå full symmetri i ett samtal mellan lärare och elev 

då läraren är vuxen och eleven barn. Våra lärarinformanter var inte helt samstämmiga när det 

gällde frågan om klassrumssamtalet är ett samspel mellan någorlunda jämlika deltagare. En 

lärare svarade att hon ansåg att det fanns jämlika samtal mellan lärare och elever i klassrum 

met. Näste informant menade att det fanns jämlika samtal när eleverna samtalar med var 

andra. Den tredje informanten sade tydligt att det inte fanns jämlika samtal i klassrummet 
men att det fanns det utanför och den fjärde kunde inte riktigt svara på frågan men poängtera 

de att i klassrummet är ”läraren lärare och eleven elev”. 

Även elevsvaren gick något isär. En elev sade att det inte fanns samtal och att läraren be 

stämmer vad som sägs i klassrummet. Nästa elev sade att det kan uppstå samtal ibland men 

bara om läraren gjort ett fel som han/hon måste tala om. De två sista eleverna sade att det 

fanns samtal beroende på lärarens vilja till samtal. De menade vidare att det kan gå att ha ett 

samtal som liknar definitionen om eleven är ensam med läraren.
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Finns det då jämlika samtal i klassrummet mellan lärare och elev? Svaren ovan är inte rik 

tigt enstämmiga på den punkten. Men egentligen var det bara en av informanterna som häv 

dade att det fanns samtal i klassrummet mellan lärare och elev, enligt definitionen, detta var 

en av lärarna. Av elevsvaren kan vi utläsa att det inte verkar förekomma samtal i klassrummet 

mellan lärare och elever enligt definitionen. Dock förekommer samtal av denna karaktär elev– 

elev emellan även i klassrummet. Lärarinformanternas svar, med undantag av ett, styrker ock 

så elevernas utsagor. Samtliga informantsvar betonade att samtal utanför klassrummet är ett 

”äkta” samtal enligt vår definition, också mellan lärare och elev. 

Varför det går bra att samtala utanför klassrummet, men inte alltid i klassrummet, kan bero 

på att klassrummet faktiskt är en arbetsplats. Läraren har press på sig att se till att eleverna når 

målen. En lärare sade också att han ofta i klassrummet fick lägga fokus på att lugna ner vissa 

elever och få dem att sitta stilla så att de som ville arbeta skulle få lugn och ro. Han sade vida 

re att det var klasstorleken, (han har 31 elever i klassen), som var det största problemet. 

För en lärare som har ansvar för 30 elever är det ett grundläggande krav att han eller hon har 
kontroll över situationen. Innebörden av begreppet kontroll skiljer sig från lärare till lärare, men 
en majoritet av lärarna kommer endast motvilligt att lämna ifrån sig den yttre kontrollen genom 
att tillämpa undervisningsmetoder där eleverna tar över en del av denna kontroll, och det enklas 
te sättet att behålla kontrollen är att behålla ordet (Dysthe 1996/2005, s 12). 

Detta är ett välkänt problem. Det lärarstyrda samtalet är tidseffektivt i den bemärkelsen att 

läraren är den som bestämmer tempot, vilket i sin tur kan medföra att eleverna hinner med 

mycket. Vi kan fråga oss varför en av våra lärarinformanter ansåg att det förekom samtal en 

ligt definitionen och att hon inte på samma sätt upplevde de problem som läraren ovan 

beskrev?  Dysthe menar att ”elevernas engagemang i första hand är beroende av lärarens kun 

skap om och erfarenhet av att skapa inlärningsaktiviteter som involverar dem i ett menings 

fullt samspel med ämnesinnehållet […] Även om engagemang och delaktighet från elevernas 

sida inte är identiska faktorer, står de mycket nära varandra” (1996/2005, s 239240). Det kan 

vara så att den sistnämnda lärarinformanten i större mån än de andra lärarna visade ett äkta 

engagemang och därmed signalerade till eleverna att de faktiskt också hade något att bidra 

med. Det kan också vara så att hon använder sig av en mer erfarenhetsbaserad pedagogik så 

att eleverna ser en koppling mellan det de ska lära sig och sina egna liv. Ett tredje villkor som 

enligt Dysthe är viktigt är att eleverna har en viss kontroll över inlärningsmålen och inlär 

ningsmetoderna (1996/2005). Det är alltså många faktorer som ska spela in för att samtal en 

ligt vår definition ska kunna utspela sig i klassrummet.
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7 Slutor d 

7.1 Summering 

Uppsatsen syfte är att undersöka om man i klassrummet verkligen kan tala om samtal mellan 

lärare och elev. Vi har använt oss av Jan Einarssons definition: ”samtal är ett naturligt sam 

spel mellan någorlunda jämlika deltagare” (1989, s 79). Att vi valde just den definitionen var 

på grund av att samtal i skolan, åtminstone när det gäller lärare – elev, alltid utgör en asym 

metrisk talsituation. Einarssons definition innehåller det för oss i det här fallet tilltalande ordet 

”någorlunda” som ger utrymme för en viss asymmetri i talsituationen. 

Som vi redogjort för tidigare kan det finnas flera orsaker till att det ser ut som lärarna och 

eleverna i vår undersökning beskrivit. När det gäller variabeln kön och dess betydelse för hur 

man hävdar sig i samtal i klassrummet visade det sig att pojkarna var de som hördes mest. 

Detta kan medföra att läraren måste lägga stora delar av sin tid till ”dämpa” och ”tona ned” 

vilket i sin tur kan leda till att flickornas möjlighet till samtal med läraren minskar. Det finns 

också belägg i den forskning som gjorts inom området för att det finns en snedfördelning av 

taltiden mellan könen i klassrummet 

Våra informanter uppgav att de sällan eller aldrig hade diskussioner i helklass. Om de hade 

diskussioner så skedde dessa i halvklass. Elevinformanterna uppgav också att de aldrig satt i 

cirkel och diskuterade. Vi kan förstå att det är svårt att föra en diskussion i en så stor elev 

grupp som 30 personer därför inser vi att det torde vara mer tacksamt att ha diskussionstillfäl 

lena i halvklass. Tilläggas kan att det med all säkerhet skulle gynna lärandet om elevgrupper i 

allmänhet bestod av färre elever. 

Den typ av sittning eleverna nu hade var gynnsam för samtal inom gruppen, men inte spe 

cifikt för samtalet mellan lärare och elev. Den optimala möbleringen för samtal där samtliga,
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inklusive lärare och elev kan samtala med varandra på ett naturligt sätt, torde vara att sitta i 

cirkel eller enligt hästskomodellen. En kombination av den typ av sittning eleverna nu hade, 

och cirkel/hästskomodell, skulle innebära att man både skapade utrymme för samtal enligt 

definitionen samt för elevelev och elevlärare. Ett varierat sätt att sitta skulle kunna skapa 

möjlighet för elever med olika preferenser att hitta just sin preferens/inlärningsstil . 

Ytterligare en orsak till att det är svårt att föra jämlika samtal i klassrummet mellan lärare 

och elev kan vara den asymmetriska talsituation som vi tidigare skrivit om. Så länge läraren är 

lärare och dessutom vuxen, kommer det alltid att finns en viss asymmetri. Det kan finnas un 

dantag men vi anser att det är nästan helt ofrånkomligt eftersom klassrummet ofta är uppbyggt 

enligt en hierarkisk maktstruktur. Läraren är i de flesta fall högst upp i hierarkin, ordet peda 

gog kommer av grekiskans paidagos och betyder barnledare. Det ligger därför i sakens natur 

att läraren leder eleverna i deras lärandeprocess, men det kan ske på så många olika sätt. 

Dessutom kan det också finnas maktstrukturer inom elevgruppen som kan påverka vem som 

säger något och vad som sägs i klassrummet. 

Vi har nu gått igenom ett antal tänkbara skäl till att samtal enligt vår definition inte före 

kommer i de klassrum där lärare och elever i vår urvalsgrupp arbetar. Vi håller dock för troligt 

att huvudorsaken till att denna typ av samtal inte finns kan vara att lärarna inte alltid arbetar 

utifrån en pedagogik som främjar samtalet. Sannolikt skulle flera av våra lärarinformanter 

vilja arbeta med elevaktiva arbetssätt och andra samtalsfrämjande synsätt, till exempel ett 

sociokulturellt perspektiv, men eftersom de ständigt måste upprätthålla ordningen och den 

sociala kontrollen, har de lärarstyrda samtalen varit ett medel att uppnå detta. Ett sätt att 

komma tillrätta med detta skulle kunna vara att drastiskt minska elevgruppernas storlek efter 

som samtliga av våra lärarinformanter angav det som det största problemet. Mindre grupper 

skulle också underlätta för läraren att se till att flickor och pojkar får lika mycket tid i klass 

rummet. Att samtalet i klassrummet ska ske på lika villkor är en viktig demokratiskt strävan. 

Vi har inte råd att se på vissa elever som ”svaga” eller ”medelmåttor”. Alla måste få möjlighe 
ten att bli vinnare i skolsystemet. 

7.2 Metoddiskussion 

Vi kommer under följande avsnitt att diskutera undersökningens metodologiska styrkor och 

svagheter. Vårt val inför undersökningen stod emellan observation eller intervju. Eftersom
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tiden för vårt arbete var begränsad, föll valet på intervjumetoden, då den inte är lika tidskrä 

vande som observationsmetoden. 

De metodologiska svagheter som vi funnit var för det första att vår urvalsgrupp egentligen 

inte är tillräckligt stor för att kunna representera en generell population, kanske kan resultatet 

inte ens sägas vara representativt för hela den aktuella skolan. Resultaten kan endast svara för 

den aktuella urvalsgruppen. 

Vid genomförandet av elevintervjuerna var vi två uppsatsskribenter båda närvarande och 

eleven var ensam. Dessutom är vi vuxna och eleverna barn, vilket innebar att det var en dub 

bel asymmetrisk talsituation. Vi försökte dock att komma till rätta med asymmetrin genom att 

den ena av oss intervjuade, den andra höll sig i bakgrunden och antecknade samt skötte band 

spelaren. 

Att vi var två som intervjuade var också en metodologisk styrka. Vi uppnådde därmed in 

terbedömarreliabilitet vilket medförde att våra intervjuer fick högre reliabilitet. Vi använde 

oss, som ovan angetts, av en bandspelare. Dessutom antecknade vi informanternas utsagor för 

att undvika eventuella feltolkningar av svaren. Även transkriptionen utfördes av oss tillsam 

mans så att informanternas utsagor kunde transkriberas korrekt. 

Vi hade tillika gjort en pilotstudie före de intervjuer som ligger till grund för denna upp 

sats. Pilotstudien gjordes för att säkerställa att intervjufrågorna var relevanta för vår under 

sökning. 

7.3 Fortsatt forskning 
Det finns en stor potential för framtida forskning inom området. Det skulle till exempel vara 

intressant att göra en komparativ studie kring samtal i klassrum som finns i skolor som bedri 

ver alternativ pedagogik. 

Den forskning som vi funnit gällande samtal och kön är förhållandevis gammal och finns i 

ringa mängd, det skulle därför vara intressant att bygga vidare på denna. Jämställdheten har 

generellt blivit bättre i samhället under senare år. Vi har i Sverige till exempel, världens mest 

jämställda politiska församlingar när det gäller könsfördelning. Det vore då givande att stude 

ra, utifrån en statistiskt representativ urvalsgrupp, om detta även avspeglar sig på taltidsför 

delningen i klassrummen. 

Avslutningsvis vore det mycket spännande att i högre grad lyfta fram samtalet och kommu 

nikationen i klassrummet eftersom det också är samtalet som står i centrum för modern de 

mokratiforskning.
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