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Sammanfattning
Genom hela vår lärarutbildning har vi känt att vi ständigt återkommer till samtalets betydelse i 

mötet mellan lärare och elev, samtal som kan ligga till grund för både ett fördjupat lärande 

och  för  att  främja  det  sociala  samspelet.  Samtalet  kan  således  kopplas  både  till  skolans 

kunskaps- och demokratiuppdrag. Vi anser att det är läraren som har makten att avgöra på 

vilket sätt eleverna får känna delaktighet, eftersom det är läraren som bestämmer när, var och 

hur  eleverna  släpps  in  i  samtal.  Därför  vill  vi  veta  mer  om  elevers  upplevelser  och 

erfarenheter av kommunikation och interaktion i klassrum och skola, då det är eleverna som 

får  ta  konsekvenserna  av  lärares  förhållningssätt.  Vår  utgångspunkt  är  det  sociokulturella 

perspektivet, då detta perspektiv fokuserar på gruppens och språkets betydelse i lärandet.

För  att  ta  del  av  elevers  tankar  genomförde  vi  en  kvalitativ  intervjustudie  i  vilken  det 

framkom att elever känner att de har goda möjligheter till att mötas och få samtala. Men det 

framkom också  att  eleverna  känner  att  de inte  har  så  stora  möjligheter  att  påverka  olika 

arbetsformer och regler. 

Resultatet  visar  att  den  fysiska  miljön  har  betydelse  för  hur  kommunikationen  och 

interaktionen gestaltar sig i skolan. Är miljön en tillgång eller ett hinder för att nå ett gott 

inlärningsklimat, där en god kommunikativ gemenskap är grunden? För att söka svar på detta 

har vi tagit  del av elevernas synpunkter och dessutom gjort en mindre observation av den 

fysiska miljön i den skola som ingår i vår studie. I diskussionsdelen problematiserar vi våra 

resultat i förhållande till och med stöd av tidigare forskning. 

Nyckelord: Kommunikation, lyssnande, interaktion, delaktighet och fysisk miljö.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING
SAMMANFATTNING

1. Inledning

Lärares makt

Att läraren är en auktoritet

är någonting som barnen vet.

Läraren har en väldig makt

att i klassrummet avgöra vad som blir sagt.

Att bli hörd, att bli sedd, att få tala,

är för eleven det mest optimala.

Att införliva tankar i nästa fråga

kan tända elevens ”intresselåga”.

Intresse behövs för att lära och

eleven får kunskap att i livet bära!

(Pettersson, Catarina & Rudberg, Annika 2009) 

Som blivande lärare behöver vi vara medvetna om att  vi har en väldig makt,  eftersom vi 

kommer att befinna oss i den överordnade positionen av att vara just lärare. Det är läraren som 

bestämmer hur undervisningen ska utformas i klassrummet. Dennes syn på vad kunskap är 

och hur lärande sker, blir avgörande för hur undervisningen kommer att se ut och om elever 

verkligen släpps in i samtal. Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi upplevt att 

det oftast är tystnaden som prioriteras i klassrummet, något som också Mimmi Palm (2006) 

lyfter  i  Pedagogiska Magasinet under temat  ”Tyst  i  klassen”.  En lärare  menar  där att  det 

behöver vara tyst för att skapa arbetsro och fortsätter vidare ”att uppnå disciplin är också en 

fråga om att få barnens förtroende. Den man litar på lyssnar man till” (nr. 4, 2006, s 18). Vi 

kopplar dock ordet disciplin till makt och inte till förtroende! 

Vi har mött lärare som har hyssjat och det har funnits både skrivna och oskrivna regler som 

förväntas följas utan diskussion. Pia Williams, Sonja Sheridan & Ingrid Pramling Samuelsson 

(2000) menar att denna osynliga del av klassrummets kultur är vad som brukar kallas den 

dolda läroplanen. De förklarar:

För  att  förstå  kulturen  i  ett  (klass)  rum  måste  man  gå  bakom  det  förgivet-tagna  och  de 
förhållanden som inte ifrågasätts, eftersom det som inte är uttryckt i ord eller handling oftast är 



kännetecken på den kultur som råder i rummet och som bestämmer tankesätt och känsloreaktioner 
(s 84). 

Vi anser att en skolmiljö som i allt för hög grad styrs av regler, får fler elever som bär på en 

oro över att bryta mot dessa. Om klimatet är tillåtande och bygger på vuxnas tilltro till elevers 

egna  kompetenser,  kommer  elevers  eventuella  ”regelbrott”  att  lösas  genom  den  viktiga 

dialogen!

Genom hela vår lärarutbildning har vi känt att vi ständigt återkommer till samtalets betydelse i 

mötet mellan lärare och elev. Vi anser att samtalet är grunden när det gäller att förverkliga 

skolans kunskaps- och demokratiuppdrag.  Samtalet  kan bidra till  ett  fördjupat lärande hos 

både elever och lärare. Dessutom främjas det sociala samspelet genom genuina samtal, där 

lärare och elever möter varandra med respekt. Dewey (1916/1997) menar nämligen ”Att ta 

order från andra eller att ge andra order påverkar handling och resultat men leder inte av sig 

själv till att man strävar mot samma mål, till intressegemenskap” (s 39). Detta är viktigt för 

lärare i allmänhet att  tänka på. Vi ser samtalet  som hjälp för att  utveckla gemenskap och 

kunskap, men också som hjälp för att utveckla den egna identiteten. Med det synsättet blir de 

mellanmänskliga  mötena  viktiga  och  avgörande  för  åt  vilket  håll  utvecklingen  sker.  Om 

eleven betraktas som ett objekt riskerar klassrumskommunikationen att vara monologisk. Det 

är läraren som besitter kunskapen, det är läraren som ser till att den överförs till eleven. Om 

eleven betraktas som ett subjekt som kan konstruera sin egen kunskap, blir eleven troligtvis 

mer  delaktig  i  sin  egen  läroprocess  och  kommunikationen  kan  då  leda  till  att  eleven  får 

perspektiv på sina egna kunskaper. Ett för oss mer optimalt synsätt är om eleverna får möta en 

lärare som har en människosyn där alla, oavsett ålder, betraktas som likvärdiga. Då kommer 

dialogen att vara ett av de viktigaste inslagen i undervisningen. Ett sådant synsätt anser vi 

ligga  väl  i  fas  med  det  som  Moira  von  Wright  (2002)  beskriver  vara  det  relationella 

perspektivet. I detta perspektiv har ett fenomen alltid två sidor, vilket innebär att vi sätter den 

vi vill förstå i relation till det aktuella sammanhanget. Von Wright kontrasterar det relationella 

perspektivet mot det punktuella perspektivet. Hon menar att med ett punktuellt synsätt utgår 

man  ifrån  att  det  är  individens  egenskaper  och  förmågor  som  ligger  till  grund  för  hur 

handlingen tar sig i uttryck, det är inte det sociala sammanhanget som är i fokus. Som lärare 

måste vi vara medvetna om, att det är  vi som avgör  hur eleverna släpps in som aktiva i sin 

lärandemiljö genom dialogen. Det är således både en makt- och demokratifråga! 
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Vi  funderar  också  över  den  fysiska  miljöns  betydelse  för  elevers  möjligheter  till 

kommunikation  i  undervisningen.  Är miljön en tillgång eller  ett  hinder för att  nå ett  gott 

inlärningsklimat,  där  en  god  kommunikativ  gemenskap  är  grunden?  Traditionellt  byggda 

skolor, med långa trånga korridorer, anser inte vi inbjuder till fördjupad gemenskap. En sådan 

miljö signalerar istället något helt annat. Korridoren fungerar som ett slags transportsträcka 

som istället kan inbjuda elever till att springa, knuffas och sätta krokben för varandra. Vi vet 

dock att det finns skolmiljöer som är utformade just med tanke på socialt  samspel.  Dessa 

skolor är byggda på ett sätt som inbjuder till interaktion. Istället för långa korridorer är miljön 

mer öppen, vilket inbjuder till möjligheter att mötas. Även om förutsättningarna skiljer sig åt i 

dessa  miljöer,  så  är  det  upp  till  den  enskilda  läraren  att  utnyttja  möjligheterna  i  en 

inspirerande  miljö,  eller  att  försöka  överbrygga  de  hinder  i  miljön  som inte  inbjuder  till 

kommunikation och samspel. Vi anser således att det är lärarens förhållningssätt som ligger 

till  grund för utformningen av den fysiska miljön,  t.ex.  genom hur den väljer  att  möblera 

klassrummet. Förhållningssättet hos läraren är också avgörande för den kommunikation och 

det samspel som gestaltar sig i skolan. För att få ett bredare perspektiv vill vi därför ta del av 

elevers upplevelser av vilka kommunikationsmöjligheter de har i skolan. Vi vill samtala med 

elever i tidigare skolår,  eftersom vi upplever att  forskning i de yngre åldrarna i huvudsak 

baseras på observationer. Vi är övertygade om att även dessa barn kan beskriva sin vardag 

och delge oss sina erfarenheter över hur de upplever den fysiska miljön samt deras syn på 

kommunikation och delaktighet. 

I föreliggande arbete presenterar vi vår bakgrundsdel i flera delar. I det första steget redogör 

vi för ett par teoretiska perspektiv, för att ge ett slags förförståelse för vilken teori vi anser 

ligga  till  grund  för  lärande,  nämligen  det  sociokulturella.  I  steg  två  belyser  vi  tidigare 

forskning avseende kommunikationsformer som vi finner vara relevanta för vårt syfte med 

uppsatsen.  I  det  tredje  steget  lyfter  vi  forskning  som  fokuserar  på  den  fysiska  miljöns 

betydelse för kommunikation.  Därpå följer beskrivningar av vårt  syfte,  metoder  och urval 

innan vi  presenterar  vår  empiriska  studie  med  en  efterföljande  diskussionsdel.  Vi  går  nu 

vidare in på vår bakgrundsdel.  
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2. Teoretiska perspektiv 
Vi tror på lärande ur ett sociokulturellt perspektiv, något som vi anser också genomsyrat vår 

lärarutbildning. Vi kommer därför kortfattat att redogöra för detta perspektiv, men även för 

det kognitivt/konstruktivistiska synsättet, eftersom dessa har olika syn på hur barn tillägnar 

sig kunskap. Språket får olika funktioner, beroende vilket perspektiv vi väljer att utgå ifrån.

2.1 Perspektivens olika syn på lärande
Williams  m.fl.  (2000)  belyser  hur  samspel  och  samarbete  mellan  barn  har  betydelse  för 

lärandet.  De gör jämförelser och redogör för Jean Piaget (1896-1982) och Lev S Vygotskijs 

(1896-1934) teorier, eftersom de anser att det är dessa teorier som ligger till grund för den 

svenska pedagogikens utformning i  förskola och skola.  Williams m.fl.  menar  att  inom ett 

kognitivt/konstruktivistiskt  perspektiv  skall  lärande  förstås  som  en  aktiv  och  konstruktiv 

process av begreppsutveckling. Begreppsförståelse är nödvändigt för att lärande skall kunna 

ske. Det är individens kognitiva utveckling som står i centrum. Att ha en generell kognitiv 

förmåga  innebär  att  kunna argumentera,  lösa  problem,  diskutera,  planera  och  ha språklig 

förståelse.  Dessa förmågor  står  i  fokus i  det  kognitivt/konstruktivistiska  perspektivet.  Den 

konstruktivistiska kunskapsteorin utvecklades av Piaget, och i den bygger kunskapssynen på 

att eleven konstruerar sin egen kunskap utifrån de egna erfarenheterna utifrån den kognitiva 

förmågan. Piaget menade att barns utveckling sker i en bestämd ordning. Detta synsätt är det 

som  allmänt  kallas  för  stadieteori,  vilket  länge  dominerat  synen  på  barns  utveckling  i 

västvärlden.  Piaget  menade  att  barn  som befinner  sig  i  samma  utvecklingsstadium lär  av 

varandra, framförallt genom de kognitiva konflikter som uppstår i samspelet. Dessa konflikter 

leder till att barnet omprövar sina egna tankar och detta leder enligt Piaget till utveckling. 

Om det  är  individen  som står  i  centrum i det  kognitivt/konstruktivistiska  perspektivet,  så 

menar Williams m.fl. att det istället är samspelet mellan individ och kollektiv som står i fokus 

i ett sociokulturellt perspektiv. Detta är ett perspektiv som vuxit fram ur Vygotskijs teorier. 

Utifrån  detta  perspektiv  sker  nämligen  lärande  genom  interaktion.  Samspel  leder  till 

utveckling genom att aktörer lär av varandras olika sätt att tänka, tala och agera. Den mer 

kompetente  blir  vägledare  för  den  som inte  nått  lika  långt  i  sitt  lärande.  Williams  m.fl. 

förklarar att lärandet ses som situerat, vilket innebär att hela människan ingår i en kontext där 
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lärandet inte kan ses som skilt från det sammanhang där det utvecklas. Kunskap betraktas som 

en aktivitet där en grupp människor kan lära under specifika förhållanden. 

Genom språket  kommunicerar  människan  och  tankar  uttrycks  på  många  olika  sätt.  I  det 

sociokulturella  perspektivet  görs  ingen  skillnad  på  språk  och  tänkande,  eftersom språket 

kontrollerar tanken.  

2.1.1  Språkets betydelse i det sociokulturella perspektivet

Enligt  Olga  Dysthe  (2003)  har  språket  många  funktioner.  Hon  talar  om  den  utpekande 

funktionen  där  språket  används  för  att  namnge  olika  fenomen.  Hon  nämner  också  den 

semantiska eller semiotiska funktionen. Det handlar då om hur ord används och sätts in i ett 

sammanhang, utifrån individens erfarenheter. Dysthe talar även om den retoriska funktionen, 

där språket används för att nå specifika syften. Hon menar att det är vanligt att språk ses som 

neutrala avbilder av erfarenheter. Detta anser hon vara en felaktig bild av språket, sett ur ett 

sociokulturellt perspektiv. I ett sådant perspektiv skall språket sättas in i ett vidare perspektiv. 

Språket placerar oss i historiska och kulturella traditioner. 

Inger  Wistedt  (2001)  förklarar  att  vi  har  särskilda  tecken  och  kodsystem  för  varje 

samtalsområde och det är genom socialt samspel som vi lär oss när, var och hur dessa ska 

användas. Dysthe (1996) använder Bakhtins metafor för detta: ”… varje ord vi använder ekar 

av röster från tidigare användare” (s 47). Hon menar att den kommunikativa processen ligger 

till  grund  för  människans  utveckling  och  lärande,  sett  ur  ett  sociokulturellt  perspektiv. 

Kommunikationen är en länk mellan det mänskliga tänkandet och kulturen. Dysthe förklarar 

att barn lär sig det som är värdefullt i den egna kulturen genom att samtala, lyssna och härma. 

Hon poängterar  att  språkliga  kommunikationsmönster  och  interaktionsprocesser  är  viktiga 

moment  i  lärandet,  men  att  det  inte  är  självklart  att  dessa  processer  nyttjas  på  ett 

tillfredsställande sätt. 

Torlaug Løkensgard Hoel (2001) menar att ett bra sätt för lärare att lyfta fram kommunikation 

och interaktion i klassrummet är att låta elever arbeta i responsgrupper. Hon kopplar detta 

arbete till det sociokulturella perspektivet, eftersom det är språket som är det centrala. Språket 

hjälper eleverna att reflektera över sina egna perspektiv, men också de andras. Løkensgard 

Hoel  menar  att  språkliga  aktiviteter  leder  till  att  deltagarna  socialiseras  in  i  ett  kollektivt 

system och in i den kulturella mångfalden, och att det är språkanvändarna som bidrar till just 

mångfalden.  
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2.1.2  Språkets betydelse i den närmsta utvecklingszonen

I  samarbete  med  andra  får  eleverna  utmaningar  och  befinner  sig  då  i  det  som Vygotskij 

beskriver som den närmsta utvecklingszonen. Hans tankar är att det barnet klarar av med viss 

hjälp idag, kan det klara självständigt imorgon (Strandberg 2006). Løkensgard Hoel (2001) 

förklarar  att  Vygotskij  kategoriserat  den  närmsta  utvecklingszonen  i  två  delar.  Den  ena 

innebär att barnet får ett direkt socialt stöd och den andra handlar om barnets eget skapande. 

Det direkta stödet kan vara från mer kompetenta deltagare och ges i form av samtal eller i 

form av instruktioner. Løkensgard Hoel lyfter fram ett par av Vygotskijs exempel rörande hur 

barn kan utveckla kunskap på ”egen hand”.  Han menade att barn kan lära sig läsa utan direkt 

stöd, förutsatt att de i vardagen är omgivna av litteratur. Kunskap kan också utvecklas genom 

lek, där barnet får vara sin egen instruktör. Vygotskij menade att ”… i leken överstiger barnet 

alltid sin faktiska ålder och sitt vardagliga handlingssätt” (Løkensgard Hoel 2001, s 88). 

Løkensgard  Hoel  presenterar  också  nyvygotskianska  teorier  angående  den  närmsta 

utvecklingszonen. De har gjort nya tolkningar av Vygotskijs begrepp och de har kopplat ihop 

hans teorier med Bahktins kulturperspektiv. Nyvygotskianerna anser nämligen att Vygotskij 

till största del fokuserade på interaktionen inom den närmsta omgivningen, och då i huvudsak 

på hur samspelet mellan barn – vuxen såg ut. De menar att fler aspekter behöver vägas in, 

eftersom  vi  alla  ingår  i  historiska,  sociala,  kulturella  och  institutionella  kontexter  och 

samspelar med dessa. Løkensgard Hoel belyser att den kulturella interaktionsaspekten av den 

närmsta  utvecklingszonen  är  central  i  det  sociokulturella  perspektivet  på  lärande.  Hon 

förklarar att denna zon är att betrakta som ett slags skärningspunkt mellan individens eget 

tänkande och dennes sociokulturella livsmiljö, och att det är språket som är förbindelselänken 

dem emellan.  Løkensgard Hoel lyfter  dock fram att det finns kritiska röster som anser att 

språket ges en alltför stor betydelse i läroprocessen. De menar att det språkliga stödet och den 

systematiskt  språkliga  återkopplingen  som  Vygotskij  förespråkar,  egentligen  ett  typiskt 

västerländskt medelklassfenomen. Istället vill de lyfta fram att kunskap i huvudsak nås genom 

praktiskt arbete och genom att studera hur mer erfarna gör. Løkensgard Hoel håller delvis 

med men menar att eftersom skolan till största del är en teoretisk arena, är språket att betrakta 

som det primära i undervisningen, något som är naturligt sett ur ett sociokulturellt perspektiv. 
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2.2 Sammanfattning
Det finns således skillnader i de perspektiv som vi valt att lyfta. Dessa perspektiv som till stor 

del  utformat  den  pedagogiska  syn  som  dominerar  den  svenska  skolan.  I  det 

kognitivt/konstruktivistiska  perspektivet  är  det  individen och dess inre  kognitiva förmågor 

som  står  i  centrum,  medan  det  i  det  sociokulturella  perspektivet  fokuseras  på  gruppens 

betydelse för lärande och språket ses där som betydande.  Lärares syn på kunskap och hur 

elever tillägnar sig denna, blir avgörande för hur undervisningen kommer att utformas.  
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3. Forskning inom det aktuella området 
Läroplanen trycker på ett av skolans uppdrag som lyder: ”Genom rika möjligheter att samtala, 

läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få 

tilltro till sin språkliga förmåga” (Lpo 94, s 5). Då vi vill undersöka elevers erfarenheter av 

kommunikation  i  skolan,  redogör  vi  nedan  för  olika  kommunikationsdimensioner  som vi 

anser kan bidra till att nå ovanstående mål i läroplanen. Om läraren ser detta mål som viktigt 

och låter sina elever få många möjligheter till att kommunicera, kommer klassrummet kunna 

betraktas som dialogiskt. 

3.1 Kommunikationsdimensioner
För att utforma en lärandemiljö, som stämmer överens med ett sociokulturellt synsätt, behöver 

det genuina samtalet finnas med som en röd tråd i undervisningen. Vi presenterar nedan olika 

dimensioner av kommunikation som vi anser öppnar upp möjligheter för detta. En betydande 

grund för ett kommunikativt samspel är den viktiga dialogen. 

3.1.1  Vad är en dialog?

Dysthe (1996) tolkar den vardagliga dialogen som ”ett muntligt samtal ansikte mot ansikte 

mellan  två  människor”  (s  62).  Hon  vidgar  dock  begreppet  genom att  även  innefatta  det 

skriftliga  språket,  vilket  innebär  att  själva  begreppet  samtal  behöver  ersättas  av  det 

överordnade begreppet dialog. Dysthe ger exempel på dialogiska relationer i klassrummet: 

1. lärarens samspel med hela klassen eller gruppen (muntligt),
2. lärarens samspel med enskilda elever (kan vara av både muntlig och skriftlig art),
3. muntligt samspel mellan elever, 
4. samspel mellan en elevs text och en grupp elever (skriftligt eller muntligt),
5. samspel mellan en rad texter i klassen (t ex läroboken, andra källor och elevtexter),
6. samspel med texter som kommer utifrån (s 62).

Medan Dysthe  menar  att  den skriftliga  kommunikationen  ska  innefattas  i  dialogen,  anser 

Roger Säljö (2005) att tal och skrift bör ses som olika kommunikationsformer. Han menar att 

de visserligen står i någon form av relation till varandra och därmed också påverkar varandra, 

men att de trots det inte är helt parallella eller utbytbara. De har olika ursprung och lärs och 

används på olika sätt. Att utveckla sina läs- och skrivkunskaper innebär inte bara att man lär 

sig en teknik för att bli en god talare, utan Säljö anser att processen är en socialisation. Denna 
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socialisation leder in i en relativt krävande och komplex värld av kommunikation, där både 

formella och informella regler finns för hur man bör uttrycka sig. 

Även  Elisabeth  Arnér  &  Britt  Tellgren  (1998)  anser  att  det  är  fel  att  jämföra  tal-  och 

skriftspråk. De tycker att samtalet är det viktigaste redskapet i mänsklig samvaro, men de ser 

att skriftspråket har en upphöjd position i skolan och samhället. Arnér & Tellgren menar att 

detta  indirekt  leder  till  att  talspråket  nervärderas.   Vi  anser,  liksom Säljö  (2005),  att  det 

handlar om socialisation för att bli en god talare, vi menar således att språk är något som 

utvecklas i aparta kontexter.

3.1.2  Ett dialogiskt klassrum – byggt på respekt och meningsfullhet

För att  det  ska uppstå  dialoger  i  klassrummet  där  eleverna  går  in  i  äkta  dialogsituationer 

menar  Dysthe  (1996)  att  självtillit,  respekt  och  tillit  mellan  parterna  är  nödvändiga 

förutsättningar.  Det  är  först  då  rummet  kan  betraktas  som  ett  dialogiskt  klassrum.  Hon 

förklarar att det är genom andras ögon och öron som vi ser och hör oss själva.

Kommunikation ansikte mot ansikte innehåller många olika typer av återkoppling och den ger 
möjligheter för deltagarna i samtalet att anpassa sig till varandra och samordna den gemensamma 
förståelsen (Säljö 2005, s 38).

Även Gunilla Dahlberg & Peter Moss (2005) beskriver möten med andra; annanheten. De 

hänvisar  till  Levinas  tankar  om att  ”den  andres”  ansikte  ställer  krav  på  mig.  Det  kräver 

respekt och ansvar. Det handlar inte om att jag förstår den andre, utan att den andre är olik 

mig. Dahlberg & Moss nämner också risker i möten med annanheten. Om olikheten och ”den 

andra” görs till densamma, så kallad normalisering, konstruerar vi oss själva som subjekt. De 

menar att vi behöver skapa situationer där olikheter respekteras. Lena Carlsson (2006) anser 

att bilder ska ställas mot varandra och att vi ska vara öppna för att allt inte alltid är vad det 

verkar  vara.  Många  faktorer  kan  spela  in  för  att  beskriva  den  sociala  verkligheten.  Hon 

förklarar ”… att människan är dialogisk till  sitt väsen och att hennes sätt att uttrycka sina 

tolkningar av världen kan öppna gränserna över språk och kultur i riktning mot en relationell 

förståelse” (s 50).  Hon menar att språket förstås som diskurser med sociala, politiska och 

kulturella betydelser. Inget tas för givet, utan allt ska problematiseras. 

Dysthe (1996) anser att dialogen är en viktig del i lärprocessen och att en äkta dialog innebär 

att  deltagarna  visar  varandra  respekt  och  tillit.  På  sätt  kan  de  få  uppleva  dialogen  som 
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meningsfull. Hon förklarar att för att eleverna ska kunna känna meningsfullhet i det de gör, 

behöver de kunna se anknytningspunkter mellan skolans värld och sin egen verklighet. 

Wistedt (2001) menar att om eleverna får vara med och samtala kring arbetets utformning 

görs de inte bara delaktiga i hela processen, utan de ges även möjlighet att ”… lära sig hur 

man  kommunicerar  i  nya  kulturella  sammanhang…” (s  221).  Dysthe  (1996)  anser  att  en 

förutsättning för detta är att eleven känner att den ”äger” problemet och bygger sin vidare 

kunskap utifrån denna grund. Hon menar  att  eleverna kan fungera som stöd för varandra 

genom att ge varandra konstruktiv kritik genom samtal. Även Arnér & Tellgren (1998) lyfter 

in barnens kompetenser i dialogen. De betraktar samtalet som ett slags resa, en resa där även 

barnen ska ges möjligheter att visa vägen genom konversationen. De menar att ”samtalet föds 

och  utvecklas  i  relation  med  andra”  (s  77).   Arnér  &  Tellgren  trycker  på  vikten  av 

ömsesidighet och delaktighet i samtal och att det behöver finnas vuxna som verkligen lyssnar 

och  är  intresserade  av  vad  barnen  har  att  berätta.  Tyvärr  visar  forskning  det  motsatta; 

nämligen att det är eleverna som socialiseras till att lyssna på läraren, vilken är den som äger 

ordet i klassrummet (Granström & Einarsson 1995). Vi menar att sådana klassrum inte kan 

betraktas som dialogiska. 

3.1.3  Makten att fördela ordet

Kjell Granström & Charlotta Einarsson (1995) delar upp klassrumskommunikationen i två 

kategorier,  dels  den offentliga som är kommunikationen mellan lärare  och elev,  samt den 

privata ”icke tillåtna” kommunikationen som utspelar sig mellan eleverna. De menar att den 

offentliga kommunikationen präglas av läraren.  Det är denne som har det markant  största 

talutrymmet, och de hänvisar till forskning som visar att det rör sig om två tredjedelar av det 

totala utrymmet.  Läraren har även makten att fördela ordet mellan eleverna.  Granström & 

Einarsson menar att kommunikationen i klassrummet skiljer sig väsentligt från det vardagliga 

samtalet. I det vardagliga samtalet sker turtagning naturligt mellan deltagarna, medan det är 

läraren som styr turtagningen i klassrummet. Eleverna har inte rätt att fördela ordet mellan 

varandra.  Granström & Einarsson poängterar  att  det  är  läraren  som alltid  har  makten  att 

fördela talutrymmet mellan deltagarna och att läraren dessutom kan tala när som helst utan att 

begära ordet. Parallellt med denna offentliga kommunikation pågår dock även en privat ”icke 

tillåten”  interaktion  mellan  eleverna.  Granström & Einarsson  menar  att  småprat,  blickar, 

fnitter  och  gester  ger  liv  åt  detta  samspel.  Dessa  yttringar  betraktas  oftast  som 

störningsmoment i undervisningen som måste åtgärdas och sanktioneras bort, istället för att 

lyftas till diskussion. 
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3.1.4  Deliberativa samtal

Ett sätt för lärare att lyfta diskussioner och synliggöra olikheter kan vara, att i klassrummet 

använda sig av deliberativa samtal. Tomas Englund (2000) förklarar att deliberativa samtal är 

samtal  där  olika  värden  och  uppfattningar  möts.  Genom  att  ömsesidigt  överväga  olika 

alternativ och vara eniga om vad vi är oeniga om, synliggör och respekterar vi varandra. Han 

menar  att  det  deliberativa  samtalet  är  meningsskapande  och  att  deltagarna  i  detta  samtal 

utvecklar  sina  reflexiva  förmågor.  Englund  (2007)  anser  att  denna  form  av  samtal  ska 

eftersträvas och genomsyra skolans verksamhet, men inte helt uteslutande. Han menar att det 

är upp till den enskilda läraren att tillsammans med sina elever, avgöra vad som lämpar sig att 

ta upp i denna form av samtal. Han anser vidare att samtalen ska ses som ett komplement, en 

utmaning och som ett alternativ till traditionell undervisning. Kent Larsson (2004) trycker på 

det  deliberativa  samtalets  möjligheter  som  en  didaktisk  metod  att  öka  demokratin  i 

klassrummet.  Han  menar  att  eleverna  behöver  släppas  in  i  samtalet  för  att  en  god 

kommunikation ska uppstå i klassrummet. 

Englund  (2000)  förklarar  att  dessa  samtal  är  värdefulla  då  de  kan  bidra  till  elevers 

kunskapsbildning och meningsskapande. Genom att ta del av andras perspektiv kommer det 

egna jaget så småningom att nyanseras. Englund (2007) menar vidare att ifrågasättandet är 

centralt  i  ett  deliberativt  samtal.  Olika  perspektiv  ställs  mot  varandra  och  det  kan  vara 

känsligt. Han nämner som exempel frågor som rör majoritetskulturen kontra minoriteten. I 

sådana situationer blir lärarens roll viktig när den ska bedöma om frågorna ska lyftas eller ej. 

Englund förklarar att hänsyn bör tas till elevers ålder och till det rådande klassrumsklimatet i 

sådant fall. Englund (2000) beskriver att i det optimala deliberativa samtalet ”… sker också en 

gemenskapsformering genom kritisk belysning av gemensamma och motstridiga intressen” 

(s 7). Gunilla Granath (2008) menar dock att de flesta aktörer i pedagogiska rum är rädda för 

att lyfta upp meningsskiljaktigheter. Ofta tonas olikheterna ner på ett överslätande sätt för att 

det inte ska bli för obehaglig stämning i rummet. Granath menar att vi istället ska våga lyfta 

fram konflikterna och ”våga vara i det obehagliga” (s 33). Eleverna får då tillfällen till att 

syna  olika  åsikter.  Granath  förklarar  att  parternas  sammandrabbning  kan  ge  eleverna 

upplevelsen av att verkligen få pröva varandra, utan att för den skull tycka illa om varandra. 

Situationen kan visserligen kännas besvärande, men Granath menar att den ändå leder till en 

ökad närhet och förståelse för varandra. 
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Larsson (2007) tar också upp lärares rädsla för att lyfta känsliga ämnen i undervisningen. Han 

menar att frågor som befinner sig i gränslandet för vad som är acceptabelt att uttrycka, frågor 

som riskerar att provocera eller kränka någon, ofta tonas ner av läraren. Larsson menar att 

denna situation är komplex, eftersom alla elever har rätt att få komma till tals och har rätt till 

samma respons och uppskattning när de framför sina tankar. Läraren ställs då inför ett etiskt 

dilemma; ska den låta eleven lyfta tveksamma åsikter som med all sannolikhet kommer att 

ifrågasättas kraftigt, eller ska den tysta ner en fråga som egentligen kan belysa olika åsikter? 

Larsson poängterar dock att eleverna själva tycker att det är självklara saker att diskutera, men 

att de tror att lärare av rädsla för att stöta sig med någon väljer bort sådana diskussioner.    

Vi kan se gemensamma intentioner med samtalsformerna hos Englund, Granath och Larsson. 

Alla tre ser en utvecklingspotential i ett samtal där meningsskiljaktigheter möts, men visar 

också på komplexiteten som kan uppstå när olika åsikter ska mötas.  

3.1.5  Autentiska frågor

”Har du förundrats över något idag?” Den frågan ställde Gunilla Dahlberg (2006) under en 

föreläsning vid Örebro universitet. Hon refererade till Aristoteles som lär ha sagt ”förundran 

får oss att filosofera” och hon fortsatte med att hänvisa till Loris Malaguzzis ord ”förundran 

får oss att söka kunskap”. Själva frågan ”har du förundrats över något idag” är en öppen fråga 

som inte har något givet svar. Det är vad Dysthe (1996) skulle kunna kalla en autentisk fråga, 

men hon menar att öppna frågor inte behöver vara autentiska. En fråga som ställs mot ett givet 

svar, vilket ofta är nödvändigt i skolan, innebär enligt Dysthe att frågan inte är autentisk även 

om den är öppen. Hon menar dock att en sådan fråga ändå kan bli autentisk genom att eleven 

får frågan ”vad tror du”? Det ger då eleven chans att tänka själv. Dysthe menar att det som 

lärare är viktigt att ställa autentiska frågor till eleverna som öppnar upp för att de kan svara 

utan att behöva tänka på om det de säger är ”rätt” eller ”fel”. 

Även Tony Edwards och David Westgate (1987/1994) lyfter fram lärares olika sätt att ställa 

frågor. Om läraren ställer en sluten fråga, en fråga som den redan vet svaret på, är det läraren 

som bestämmer vad som är relevant och ”rätt”. Edwards och Westgate menar att om eleven 

istället får en öppen fråga, en fråga av någon som verkligen vill veta hur de tänker, så ges 

eleven initiativet till att avgöra vad och hur mycket den vill berätta. 
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Dysthe  (1996)  menar  att  öppna,  autentiska  frågor  signalerar  att  läraren,  istället  för  att 

kontrollera elevens kunskap, söker elevens egen tolkning och reflektion. Det blir då inte en 

fråga om att reproducera kunskap, utan eleven får en chans att synliggöra sina egna tankar och 

funderingar. Det finns inga svar som är ”rätt” eller ”fel” i de autentiska frågorna och Dysthe 

menar  att  läraren  då  naturligt  kan  införliva  dessa  svar  i  nästa  fråga  som en  uppföljning. 

Samtalet förs på så sätt naturligt vidare och eleven får bekräftelse på att det den säger är av 

vikt. Wistedt (2001) anser att: ”Läraren har ansvar för att samtalen i skolan handlar om sådant 

som leder eleverna framåt, som ger dem kunskaper att bygga på för framtiden” (s 219). Hon 

förklarar att vi genom att ställa öppna frågor lättare kan knyta an till det eleverna diskuterar 

och på så sätt föra samtalet framåt. Dysthe (1996) menar att även eleverna ska få lära sig att 

använda denna samtalsteknik, i vilken de då får goda möjligheter till att träna på att lyssna på 

vad den andre har att säga. 

3.1.6  Lyssnandets pedagogik

Dahlberg  & Moss  (2005)  lyfter  fram vikten  av  att  just  lyssna  och  de  tar  stöd  i  det  s.k. 

lyssnandets  pedagogik,  vilket  grundar  sig  på en Reggio  Emilia  inspirerad  filosofi.  Denna 

filosofi bygger ur ett lärandeperspektiv på att pedagoger tar tillvara på barns erfarenheter och 

att de verkligen lyssnar och tar tillvara på deras tankar. Dahlberg och Moss har citerat Carlina 

Rinaldi,  en  Reggio  Emilia  inspirerad  författare.  Det  är  ett  citat  som  vi  anser  beskriver 

lyssnandets pedagogiks innebörd. Det lyder:

  The teacher is not removed from the role as an adult, but instead revises it in an attempt to 
become a co-creator, rather than merely a transmitter, of knowledge and culture. As teachers we 
have to carry out this role in the full awareness of our vulnerability,  and this means accepting 
doubts and mistakes as well as allowing for surprise and creation...
  If we believe that children possess their own theories, interpretations, and questions, and are 
more  protagonists  in  the  knowledge-building  processes,  then  the  most  important  verbs  in 
educational  practice  are  no  longer  “to  talk”,  “to  explain”  or  “to  transmit”...but  “to  listen”. 
Listening means being open to others and what they have to say, listening to the hundred (and 
more) languages, with all our senses. 
  ...Listening legitimizes the other person, because the communication is one of the fundamental 
means  of  giving  form to  thought.  The  communicative  act  that  takes  place  through  listening 
produces meanings and reciprocal  modifications that enrich all the participants in this type of 
exchange. 
  The task of the teacher is to create a context in which chidren´s curiosity, theories and research 
are  legitimated  and  listened  to,  a  context  in  which  children  feel  comfortable  and  confident, 
motivated and respected in their existential and cognitive paths and processes [(citerat i Dahlberg 
& Moss 2005, s 97)]. 
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Genom detta citat kan vi tolka läraren som genom att denne lyssnar, blir en medskapare i 

kunskapsprocessen  snarare  än  en  överförare  eller  förmedlare  av  kunskap.  Dysthe  (1996) 

menar att läraren behöver vara som ett slags stödgivare för eleverna.  Hon anser att det är 

viktigt att stödstrukturen ska vara av dialogisk natur och ske genom samarbete. Läraren måste 

då ta  reda på var  eleven befinner  sig  kunskapsmässigt  och utifrån  detta  bygga vidare  på 

elevens  egen  förståelse  och  dennes  starka  sidor.  Vi  anser  att  ett  sådant  förhållningssätt 

överensstämmer med det sociokulturella synsättet på lärande.

3.2 Sammanfattning
De  olika  kommunikationsdimensionerna  bygger  således  på  mellanmänskliga  möten  och 

lärarens ansvar då det gäller att låta olika röster komma till tals i klassrummet. Det handlar om 

att få göra sin röst hörd, men också att någon faktiskt lyssnar och tar tillvara på det som 

uttrycks.  
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4. Den fysiska miljöns betydelse för språkliga aktiviteter
Förutom den viktiga kommunikationen och samspelet mellan lärare - elev och elev – elev, är 

det  inte  omöjligt  att  även den fysiska  miljöns  utformning har betydelse  för på vilket  sätt 

kommunikationen gestaltar sig i klassrummet. 

Ingvill M. Holden (2001) har gjort en fallstudie, i vilken hon följde en sjätteklass där ”fröken 

Flink” var klasslärare. Flink undervisade i ämnet matematik och matematiken synliggjordes 

på olika sätt i klassrummet. En tydlig struktur gjorde att eleverna lätt kunde se var de kunde 

hämta ett visst material. Bänkarna var ställda i hästskoform vilket inbjöd till diskussioner och 

dessutom främjade arbetet med att skapa en trygg miljö. Williams m.fl. (2000) menar också 

att miljön har stor betydelse för de förväntningar elever får när de kliver in i klassrummet. De 

förklarar att  miljön kan ha en negativ,  defensiv effekt  eller  vara positiv och inspirerande. 

Holden (2001) beskriver fröken Flinks klassrum som en inspirerande miljö, genom att Flink 

skapade  en miljö  där  eleverna  fick förväntningar  redan inför  matematiklektionerna.  Detta 

genom att  Flink  på olika  sätt  försökte  att  väcka elevernas  intresse  för  matematiken.  Hon 

kunde  sätta  upp  anslag  på  dörren  där  det  stod  ”Nästa  tisdag:  Mönsterfestival”, 

”Rektangeltävling  –  kommer  snart”,  vilket  ledde  till  att  eleverna  blev  extra  nyfikna  och 

förväntansfulla inför dessa lektioner. 

Williams m.fl. (2000) redovisar, likt Holden (2001), resultat från en studie. De har undersökt 

hur två miljöer får helt olika effekter för hur barnen tillåts kommunicera i klassrummet. De 

menar att lärarens syn på hur undervisningen ska bedrivas, ligger till grund för hur den fysiska 

klassrumsmiljön utformas. I det ena klassrummet var bänkarna placerade i rader, vända mot 

katedern. Eleverna satt en och en och det var absolut förbjudet att samtala med varandra. Det 

skulle vara helt tyst i klassrummet. Om eleven ville de ha hjälp fick den räcka upp handen, det 

var läraren som var den som skulle hjälpa, inte någon kamrat. Williams m.fl. menar att det var 

läraren som enskilt tog nästan hela talutrymmet i anspråk, genom att instruera och informera 

eleverna. På tavlan hade läraren skrivit upp de regler som gällde i klassrummet: ”1) Lyssna på 

din lärare! 2) Arbeta  tyst!  3) Passa tiderna!” (s 85).  Som en metod för att  nå målet  med 

tystnad, blev barnets namn uppskrivet på tavlan om barnet hade pratat när läraren talat. 
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Det andra klassrummet som Williams m.fl. beskriver är en diametral motsats. I detta klassrum 

var bänkarna placerade i en fyrkant för att eleverna skulle kunna interagera. Istället för en 

kateder hade läraren en stol som hon flyttade runt mellan eleverna. Läraren arbetade medvetet 

för att eleverna skulle kommunicera och samarbeta med varandra, ofta i nya konstellationer 

för att på så sätt bygga nya relationer. Williams m.fl. menar att lärandet i det här klassrummet 

sker i ett uppmuntrande klimat där elevernas tidigare erfarenheter används som en tillgång i 

undervisningen. 

Eleverna är således utlämnade till den miljö de blir satta i under sin skoltid. För eleverna i den 

första miljön innebär det att de måste tänka på att vara tysta och hela tiden försöka förhålla sig 

till vad de tror är lärarens intentioner. I den andra miljön är det tvärtom; kommunikation och 

interaktion är viktiga beståndsdelar i undervisningen, något som även läroplanen trycker på. 

Där står det att skolan ska ”främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över 

den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön” (Lpo 94, s 13). Frågan vi ställer oss är om de 

verkligen släpps in?

4.1. Summerande reflektioner
Vi nämnde inledningsvis att en fysisk miljö signalerar något som påverkar elevers handlingar 

och våra tankar om dess betydelse har stärkts  genom den forskning vi tagit  del  av.  Både 

Holden (2001) och Williams m.fl. (2000) studier visar att miljön har stor inverkan på elevers 

förväntningar.  Om miljön  utformas  på  ett  sätt  som inbjuder  till  kommunikation  kommer 

elever troligtvis  få göra sina röster  hörda och bli lyssnade på, även av sin lärare.  Som vi 

tidigare också lyft anser vi att elever många gånger inte blir lyssnande på, då det är tystnaden 

som prioriteras i klassrummet. Detta är dock vår upplevelse och vi vill därför höra hur elever 

själva upplever att de får komma till tals och bli lyssnade på i skolan. Något vi saknat i den 

forskning som vi har tagit del av är yngre elevers tankar och erfarenheter av sin skolvardag. 

Vi upplever att forskning rörande yngre elever ofta baseras på observationer. Forskning där 

elever får komma till tals utgår oftast från de senare skolåren. I övrigt när det handlar om 

intervjuer  i  tidigare  skolår,  är  dessa många gånger  utifrån ett  lärarperspektiv.  Vi  kommer 

därför att genomföra intervjuer med elever i något lägre åldrar och låta dem få berätta hur de 

upplever sina möjligheter till kommunikation och delaktighet.  
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5. Syfte och frågeställningar
Det övergripande syftet med vår studie är därmed att undersöka yngre elevers upplevelser av 

kommunikation och delaktighet i klassrum och skola. Detta sker med två preciserade syften 

av vilka det första är: 

– att belysa elevers upplevelser av kommunikation utifrån tre dimensioner. 

Dessa  kommunikationsdimensioner  är  för  oss  tongivande  och  utgörs,  för  det  första,  av 

dialogen,  något  som Dysthe  (1996)  anser  vara  mycket  viktigt  i  läroprocessen.  En  annan 

dimension är det som Englund (2000/2007) kallar för deliberativa samtal. Han menar att vi i 

dessa samtal synliggör olika värden och uppfattningar. En tredje är  lyssnandets pedagogik,  

vilket enligt Moss och Dahlberg (2005) innebär att elevers tankar och erfarenheter tas tillvara 

i lärandet. Frågor vi ställer oss är: Tillåts eleverna samtala i klassrummet? Är eleverna vana 

vid att olikheter lyfts? Upplever eleverna att de blir lyssnade på?

Studiens andra preciserade syfte innebär:

–  att  belysa  några  förutsättningar  för  elevers  kommunikativa  möjligheter  i  
klassrum och skola.

Upplever  eleverna  delaktighet  i  skolan?  Hur  upplevs  och  utnyttjas  den  fysiska  miljön  av 

eleverna? En förutsättning är elevers  delaktighet och då är lärares förhållningssätt  av vikt. 

Granström och Einarsson (1995) belyser just lärares makt då de hävdar att det är läraren som 

alltid har makten att avgöra vem som får tala i klassrummet. Läraren fördelar ordet och vi 

betraktar denne som ett slags grindvakt, eftersom det är denne som avgör  när,  var och  hur 

elever släpps in i olika kommunikationsformer.

En annan förutsättning som vi menar  kan ha betydelse  för kommunikativa  möjligheter  är 

skolans fysiska miljö.  Även Williams  m.fl.  (2000) anser att  miljön har stor betydelse.  De 

menar att den kan ha en negativ eller en positiv effekt på elevers förväntningar, något som de 

bär med sig in i undervisningen. 
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6. Metod och urval
För att söka svar på vårt syfte har vi valt att använda oss av elevintervjuer som metod. Annika 

Eliasson (2006) förklarar att en teori ska väljas utifrån den problemformulering som ställs. 

Med  tanke  på  att  våra  intervjufrågor  är  utformade  med  tanke  på  kommunikation  och 

delaktighet, menar vi att vi tar vår utgångspunkt ur det sociokulturella perspektivet. 

Vi gjorde även en mindre observation av den skolmiljö vi besökte, för att få en uppfattning 

om på vilket sätt den inbjuder till kommunikation och samspel. Innan vi redogör vidare för 

resultatet, kommer en närmare presentation av vårt urval och tillvägagångssätt. 

6.1  Presentation av vårt val av skola
Skolan vi genomförde vår studie i är en relativt  nybyggd skola som inrymmer elever från 

förskoleklass till  skolår 6.  Nuvarande skolbyggnad har ersatt  en äldre.  Den nya  skolan är 

utformad på ett sätt som inbjuder till kommunikativ interaktion och detta låg till grund för 

vårt val av skola. Vi tänkte att flertalet  av eleverna har erfarenheter av att  vara både i en 

traditionell, äldre skolmiljö och i en modernare. På så sätt skulle vi kunna få ta del av deras 

tankar om vad som eventuellt förändrats sedan skolan byggts om. 

6.2  Tillträde till fältet
För att få tillträde till fältet valde vi att kontakta rektorn på den aktuella skolan. I ett inledande 

telefonsamtal bad han oss att mejla information om vår undersökning och vilka aktörer vi 

önskade få kontakt med, vilket vi också gjorde. Därefter blev vi kontaktade av en lärare i 

skolår 6, vars klass vi sedan besökte för att presentera oss och vår studie närmare.  

Vi lämnade två blanketter till skolan, en riktad till  berörda lärare och en med syftet att få 

föräldrars  medgivande  till  elevintervjuerna.  I  båda  versionerna  var  vi  noga  med  att  följa 

Vetenskapsrådets  (2002)  fyra  huvudregler  gällande  forskningsetik.  Till  informationskravet 

kopplar  vi  våra  överlämnade  dokument  med  information  om  vår  studie.  Vi  nämnde 

visserligen  inte  skriftligt  att  studien  är  frivillig  att  deltaga  i,  men  vi  anser  att  detta  är 

underförstått då vi skriver att vi önskar och hoppas på deras deltagande. Vid vårt besök var vi 

dock  noga  med  att  poängtera  att  deltagandet  är  helt  frivilligt.  Eftersom  vi  skickat  ut  en 

förfrågan om föräldrars medgivande (se bilaga 1), anser vi att vi även fyllt upp samtyckeskravet. 
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Egentligen  var  kanske  inte  föräldrars  medgivande  nödvändigt,  då  våra  frågor  till  eleverna 

troligtvis inte betraktas som etiskt känsliga, utifrån Vetenskapsrådets värderingar. Vi kände dock 

att ämnet om att få komma till tals, kan vara känsligt för vissa. Dessutom är alla elever under 15 

år,  vilket  gjorde  att  vi  ändå  valde  att  söka  föräldrars  tillstånd.  När  det  gäller 

konfidentialitetskravet har vi varit noggranna med att förklara att alla personer som medverkar i 

undersökningen kommer att avidentifieras i  vårt examensarbete, och att data efter uppsatsens 

godkännande, kommer att förstöras. Vi har varit noggranna med att informera elever och lärare 

att  insamlad  data  endast  kommer  att  användas  av  oss  i  vår  uppsats.  Således  är  även 

nyttjandekravet uppfyllt.  

6.3  Deltagarna i studien
Vårt önskemål var att få intervjua sammanlagt åtta elever från skolår 5 och 6. Skälet till detta 

var att eleverna i de åldrarna med all sannolikhet har erfarenheter av hur det var både i den 

gamla skolan och nu i den nya. Samtalen skulle ske i tvärgrupper och dessa skulle vara i en 

ren flick- och i en ren pojkgrupp. Detta för att forskning visat att det är pojkarna som generellt 

sett får ta en större del av samtalsutrymmet i klassrummet (Granström & Einarsson 1995). Vi 

ville undvika denna eventuella situation genom vår gruppindelning för att möjliggöra en jämn 

fördelning av samtalstiden för både flickorna och pojkarna. Då det bara var läraren från skolår 

6 som anmält sitt intresse för vår studie, valde vi att genomföra intervjuerna med elever enbart 

från  den  klassen.  Detta  ser  vi  visserligen  som  en  riskfaktor  när  det  gäller  vår  studies 

pålitlighet.  Eliasson  (2006)  förklarar  att  för  att  nå  en  hög  reliabilitet  ska  studien  kunna 

upprepas och nå samma resultat.  Då det  primära  med intervjuerna var  att  ta del  av olika 

elevers upplevelser av kommunikation, blev det inte nödvändigt att eleverna kom från olika 

skolår. Elevers upplevelser kan skilja sig åt trots att de går i samma klass. Det viktiga för oss 

var  könsfördelningen  och  antalet  elever  i  grupperna.  Dessutom såg  vi  en  fördel  med  att 

deltagarna kom från samma klass, då samtalsklimatet kanske skulle bli öppnare genom att de 

troligtvis  kände varandra bättre i den egna klassen, vilket i  sig ökar studiens trovärdighet. 

Resultatet skulle med stor sannolikhet bli likartat om studien upprepades. 

När det gäller urvalet av elever, så var det läraren som valde ut deltagarna till intervjuerna. 

Han uttryckte att han inte haft någon speciell strategi vid urvalet, utan valde ut de som ögonen 

föll på. 
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Dagen då intervjuerna genomfördes var en av pojkarna sjuk, vilket resulterade i att det endast 

var tre pojkar som deltog. Eftersom vi endast fått in tillstånd från föräldrar till  de utvalda 

eleverna, ansåg vi oss inte kunna bjuda in någon annan till intervjun.  

6.4  Kvalitativa intervjuer
Vi har använt oss av kvalitativa forskningsmetoder i vår studie, då vi intervjuat eleverna. Pål 

Repstad (1987/2007) menar att det är vanligast att använda sig av just kvalitativa metoder när 

det gäller forskning om samhället. Han förklarar den kvalitativa metoden som att den angriper 

ett problem på djupet och inte på bredden, vilket istället är syftet med den kvantitativa. I den 

kvantitativa metoden är siffror och tal det primära arbetsmaterialet, medan det är texten som 

är det primära i den kvalitativa metoden. Repstad menar visserligen att dessa två metoder ofta 

ställs i motsatsförhållande till varandra, men att det ändå finns gemensamma drag. Han anser 

att det exempelvis är omöjligt att undvika siffror och mängdangivelser även i en kvalitativ 

rapport. Som exempel nämner han uttryck som: de flesta, alla vi pratat med och i stort sett. 

De olika metoderna har ofta olika status i utbildning och samhälle, men Repstad poängterar 

att detta inte skall få styra val av metod. ”Det är vad man ska studera som bör avgöra vilka 

mått man använder – inte en principiell lojalitet till den ena eller andra metodriktningen” (s 

12), vilket vi också förstår vara en av Eliassons (2006) tankar. Hon menar rent av att vi kan 

kombinera de olika metoderna för att få ett mer nyanserat resultat. En forskare som först gjort 

en kvantitativ undersökning för att ta reda på hur utbrett ett visst förhållande är, kan också 

välja  att  plocka  ut  något  specifikt  ur  denna  studie  för  att  studera  närmare  med  hjälp  av 

kvalitativa metoder. Att kombinera olika metoder på liknande sätt är vad Eliasson betecknar 

som triangulering. Det här resonemanget anser vi visar att metoderna kan kombineras. Den 

ena utesluter inte den andra, utan de kan som Eliasson säger, istället bygga på varandra. Vi 

kan dock se vissa problem med att kombinera metoderna. Risken är att arbetet blir alltför 

tidskrävande, då en större mängd av empiriskt material skall bearbetas. Urvalet man tvingas 

göra, kanske bidrar till att studien inte når upp till den kvalitet som är önskvärd.   

När det gäller intervjuer så är skillnaden mellan en kvalitativ och en kvantitativ intervju att 

den kvalitativa  intervjun  är  mer  flexibel.  Repstad  (1987/2007)  förklarar  att  en kvantitativ 

undersökning har ett utprövat, färdigstrukturerat frågeschema som ska följas och inte ändras. I 

en kvalitativ undersökning är det däremot viktigt att anpassa och förändra utifrån olika behov. 

Detta är något som vi menar stämmer överens med vårt tillvägagångssätt med intervjuerna. 
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Intervjuerna genomfördes som gruppsamtal i s.k. fokusgrupper, vilket vi anser vara en lågt 

strukturerad  intervjusituation.  Charlotta  Einarsson  (2003)  förklarar  att  det  som  skiljer 

fokusgruppen mot en traditionell gruppintervju är att den är en diskussionsbaserad intervju 

med forskarens fokusfråga i centrum. Interaktionen mellan deltagarna är viktig för resultatet 

och forskaren är, istället för en renodlad intervjuare, en stödjande samtalsledare. 

Vi hade en intervjuguide (se bilaga 2) som stöd för oss som samtalsledare, men det var endast 

ett  fåtal  övergripande  frågor  som  låg  till  grund  för  det  ville  veta  mer  om.  När  vi 

sammanställde vår intervjuguide utgick vi från de kommunikationsdimensioner vi presenterat 

i vår bakgrund, för att vara säkra på att frågorna skulle ge svar på vårt syfte med studien. 

Eliasson (2006) menar  nämligen  att  det  är  viktigt  att  fundera över om frågorna verkligen 

mäter det som är avsikten med undersökningen. 

För att kontrollera om våra frågeställningar var öppna och utformade på ett sätt som eleverna 

kunde förstå, genomförde vi en liten pilotstudie med en pojke och en flicka i tonåren. Vi 

upptäckte att pojken var betydligt mer fåordig jämfört med flickan. Istället för att be honom 

utveckla  svaren började vi ställa  slutna eller  i  vissa  fall  t.o.m.  ledande frågor,  något  som 

absolut inte var tanken från början. Vi omarbetade därför vår intervjuguide till vissa delar, och 

reflekterade  över  om de  övergripande  frågorna  verkligen  var  autentiska  frågor.  Detta  var 

angeläget eftersom vi genomgående efterlyste elevernas egna beskrivningar och erfarenheter 

av  olika  arbetsformer  där  kommunikation  kan  vara  ett  viktigt  redskap  i  lärandet.  Några 

exempel på sådana övergripande frågor är: Hur är det att gå i sexan på er skola? Hur går det  

till när ni arbetar i grupp? Hur vet man att någon lyssnar? Känner ni att ni blir lyssnade på? 

Vad finns det för regler?  Frågor som vi anser mäter det vi ville mäta. 

Något som också säkerställer validiteten är att vi båda närvarade vi de båda intervjutillfällena. 

Den ena ansvarade för själva intervjun, medan den andra antecknade och observerade elevers 

kroppsspråk m.m. Den andra ingick också naturligt i samtalet och visade sitt intresse genom 

att ställa följdfrågor. Eliasson (2006) menar att det i kvalitativa studier är viktigt att säkerställa 

att uppgifterna som kommer fram i undersökningen är pålitliga.  Hon poängterar att  det är 

angeläget att inte källan missförstås, utan uppgifterna ska kunna tolkas av någon annan på 

samma sätt. Risken för ett sådant missförstånd minskade eftersom vi båda fanns med under 

intervjuerna och tolkade det transkriberade materialet tillsammans. Detta anser vi öka studiens 

reliabilitet. 
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Eftersom intervjuerna genomfördes med låg grad av struktur, likt mer informella samtal, fick 

vi även ta del av elevers tankar rörande erfarenheter och situationer som inte kan kopplas till 

våra syften. Därför har vi, ur dessa samtal, lyft ur det vi funnit vara relevant för vår studie.

6.5  Ljudupptagning i elevintervjun 
Vi har använt oss av ljudinspelningar vid våra intervjuer. Dessa bearbetade vi genom att först 

lyssna igenom det inspelade materialet flera gånger och därefter översätta detta till skrift. Vi 

analyserade och tolkade det nedskrivna materialet noggrant, både tillsammans men också var 

för  sig  för  att  undvika  eventuella  missförstånd  av  elevernas  utsagor.  Vi  har  sedan 

kategoriserat elevernas utsagor i centrala teman utifrån våra syften. 

Innan  vi  bestämde  oss  för  att  använda  ljudupptagningar,  tog  vi  del  av  forskares  olika 

argument  när  det  gäller  användandet  av  just  denna  metod.  Dysthe  (1996)  tog  hjälp  av 

ljudinspelningar i sin undersökning, något som hon ansåg passade bra då hennes primära syfte 

var  att  studera  kommunikationen  i  klassrummet.  Denna  teknik  ansåg  hon  vara  ett  bra 

komplement  till  övriga  datainsamlingsmetoder.  Einarsson  (2003)  är  däremot  kritisk  till 

ljudupptagningar vid klassrumsobservationer. Hennes argument är att ljudinspelningar kan ha 

vissa  begränsningar.  Ljudinspelningar  fångar  nämligen  upp  allt  ljud,  vilket  kan  medföra 

svårigheter vid materialanalysen. Dessutom nämner hon den etiska aspekten som ett argument 

för att utesluta denna metod. Hon värnar nämligen om deltagarnas integritet och nämner att 

det finns risk att deltagarna kan identifieras i och med att materialet är sparat. Genom de olika 

argumenten kan vi se vilket dilemma vi kan ställas inför när det gäller val av metod. Efter 

diverse överväganden ansåg vi att ljudinspelningar skulle vara den bästa metoden för vårt 

syfte. Dels tänkte vi genomföra intervjuerna i mindre grupper, i avskildhet från klassrummet, 

vilket minskar risken för störande bakgrundsljud. Dels kommer all data att förstöras senare, 

vilket innebär att den etiska aspekten som Einarsson (2003) hänvisar till, inte är aktuell i vårt 

fall. 
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6.6  Observation som metod 
Vi  genomförde  en  mindre  observation  av  den  fysiska  miljön,  både  när  vi  första  gången 

besökte klassen för att  presentera  oss, men också i  samband med att  vi  skulle genomföra 

intervjuerna. Vi antecknade det vi såg som kan kopplas till våra funderingar kring miljöns 

betydelse  för  samspel  och  kommunikation,  som t.ex.  bänkars  placering  och  förekomsten 

grupprum m.m. Einarsson (2003) förklarar en direkt observation som att den bygger på det 

omedelbara  som  ögat  kan  se,  utan  fördröjning.  Hon  menar  att  det  som  utspelar  sig  i 

situationen skulle  ha skett  oavsett  om observatören varit  närvarande eller  ej.  Med hennes 

förklaring anser vi att vår observation är att betrakta som en direkt observation, eftersom vi 

inte  hade någon som helst  inverkan på det  vi  undersökte,  utan endast  återgett  en  neutral 

beskrivning av den fysiska miljön.  

6.7 Sammanfattning
Vi har således fokuserat vår studie både på skolans fysiska miljö med hjälp av en mindre 

observation  och på elevers  egna tankar  om kommunikation  och delaktighet  med hjälp av 

kvalitativa  intervjuer.  Intervjuerna  genomfördes  som  gruppsamtal,  vilka  spelades  in  och 

transkriberades  noggrant.  För  att  få  tillträde  till  skolan,  kontaktade  vi  rektorn  som  var 

samarbetsvillig och förmedlade kontakt relativt omgående med den aktuella klassen.   
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7. Resultatredovisning 
I vår resultatdel ger vi en beskrivning av den observation vi gjorde av den fysiska miljön på 

den skola vi besökte. Vi redogör också för de fokusgruppsamtal vi hade med eleverna i vår 

studie,  vilket  vi  visar  genom  de  kategoriseringar  vi  gjort  utifrån  elevernas  utsagor.  Vi 

använder  det  transkriberade  materialet  då  vi  refererar  till  elevernas  upplevelser  och 

erfarenheter  av  det  aktuella  temat.  Vi  lyfter  också  in  elevers  citat  för  att  förstärka 

resonemanget. Vi redogör för pojkarnas respektive flickornas svar var för sig för att lättare 

kunna urskilja likheter och skillnader i deras upplevelser av kommunikation och interaktion i 

skolan.        

7.1  Den inre skolmiljön
Skolan är byggd med matsalen i centrum och runt denna är de olika enheterna placerade. 

Matsalen har en öppen planlösning med full takhöjd och flera takfönster, vilket medför att det 

är mycket dagsljus som flödar in. Utanför elevernas klassrum finns det ett s.k. torg som en av 

eleverna  beskriver  som  ”…  en  samlingsplats  där  fler  klasser  kan  sitta.  Som  ett  litet 

miniklassrum, fast det inte är några dörrar och väggar och så”. Det är möblerat med soffor, 

stolar och bord. Skolan har också många ljusa grupprum och andra utrymmen där eleverna 

kan sitta och arbeta eller bara umgås. Eleverna vilka vi intervjuade har ett klassrum som är 

relativt  litet,  men  det  har  många  fönster  både  ut  mot  gården,  men  också  in  mot  torget. 

Klassrummet  har  likt  matsalen  full  takhöjd och takfönster,  vilket  ger  en  känsla  av rymd. 

Bänkarna  är  placerade  antingen  i  smågrupper  eller  på  rad  så  att  alla  ska  kunna  se 

whiteboardtavlan. Det finns inte någon speciell arbetsplats för läraren, men det finns en stol 

på hjul som läraren kan flytta runt mellan bänkarna. 

7.2  Allt är bättre!
Pojkarna säger att det är stor förbättring att gå i den nybyggda skolan. De fokuserar på den 

fysiska miljön och de menar att den förra skolan hade en riktigt dålig miljö, den var ”äcklig”, 

framförallt  toaletterna.  Den  de  går  i  nu  är  finare.  Dessutom  anser  en  av  pojkarna  att 

studiematerialet inte var bra och att det inte fanns några bra platser att sitta och arbeta på. De 

tycker alla att det nya klassrummet är väldigt litet.  En av pojkarna beskriver att det är det 

minsta de någonsin har haft och förklarar: ”innan vi flyttade in på den här skolan så hade vi 

tre gånger så stort klassrum, nästan”.  
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De menar dock att detta inte gör något, eftersom de kan gå ut och sitta på andra ställen. Alla i 

gruppen säger att de tycker om att sitta eller ligga i soffan på det s.k. torget, såvida de inte 

väljer att stanna kvar i klassrummet och arbeta. 

Även flickorna är mycket nöjda med den fysiska miljön i den nya skolan, och beskriver den 

som fräsch och väldigt bra. De tycker också att klassrummet är litet,  men en av flickorna 

poängterar att ”… det är högt i tak”. De tycker det är bra att det finns ett torg och många 

grupprum  som  de  välja  att  gå  ut  och  arbeta  i,  när  de  tycker  att  det  blir  för  pratigt  i 

klassrummet. De upplever att det lätt blir så när alla är i klassrummet samtidigt. De upplever 

egentligen inte detta problem som så stort, eftersom det nästan bara är vid genomgångar som 

alla är  samlade.  Flickorna jämför  med den gamla skolan och säger att  det  då rent av var 

skrikigt i klassrummet, eftersom de inte hade några grupprum att gå ut till. Alla var tvungna 

att sitta i klassrummet hela tiden, vilket gjorde att det var mycket svårare att få arbetsro. De 

säger att det var väldigt pratigt och att detta troligtvis berodde på att alla försökte överrösta 

varandra. En av eleverna säger: ”lärarna fick inte tyst på oss”.  Flickorna menar att det nu är 

mycket lugnare och att det nuvarande klassrummet faktiskt är ett slags grupprum, eftersom 

det endast brukar vara några stycken som stannar kvar och jobbar där.  

Flickorna lyfter även den sociala biten, då de uttrycker att de har en positiv stämning i klassen 

och att de pratar ganska mycket med varandra. Om läraren finns i närheten är dock de flesta 

mycket tystare. Ändå upplever de att läraren många gånger deltar i deras samtal, även om det 

inte handlar om skolarbete. De uttrycker alla fyra att de nu har en bra lärare, till skillnad mot 

en del andra som de har haft. De upplever att dessa inte lyssnade tillräckligt.     

7.3  ”Tittar han på en, då vet man att han lyssnar”
Pojkarna menar att man genom att titta på den som pratar, visar att man lyssnar. De säger att 

de gör så själva när någon annan pratar och att alla i klassen lyssnar på varandra. Däremot 

upplever de att läraren inte alltid lyssnar, men en av pojkarna säger ”tittar han på en, då vet 

man att han lyssnar”.  De känner att de kan vända sig till  sin lärare med sina förslag och 

funderingar, men de förklarar att de gäller att välja rätt tillfälle. Eleverna menar att läraren 

lyssnar om det är något som kan vara bra att veta, men om det är något som han egentligen 

tycker är dumt så bryr han sig inte. 
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En elev säger att det handlar om att chansa för om ”… han har bråttom då gör han inte ett skit, 

då bryr han sig inte överhuvudtaget”. Då gäller det att tjata för att han ska lyssna med risk för 

att bli hotad med kvarsittning. 

Flickorna  säger  att  också  att  de  visar  att  de  lyssnar  genom att  titta  på  den  som pratar. 

Dessutom  säger  de  att  detta  kan  förstärkas  genom  att  nicka  instämmande.  De  ser  dock 

svårigheter med att lyssna aktivt om det är för många deltagare i en grupp. En av flickorna 

säger: ”… ju fler man är, desto svårare är det. Alla har åsikter om hur dom vill göra å så pratar 

alla samtidigt”.

Även flickorna tar upp att de tydligt kan se om deras lärare lyssnar eller inte. En av flickorna 

uttrycker att han lyssnar jättebra jämfört med tidigare lärare de haft. De andra i gruppen är 

mer kritiska och säger att det inte känns som att han alltid lyssnar på dem. De menar att han 

tydligt kan visa sitt ointresse genom att humma, titta åt ett annat håll eller himla med ögonen 

och vända sig om. Flickorna berättar om en händelse under skoltid som skrämde dem rejält. 

De behövde få prata om denna händelse med sin lärare, men upplevde att han avdramatiserade 

den och att han inte ville lyssna. De gick då till en annan lärare för att få hjälp med sin oro, 

vilket enligt eleverna medförde att deras egen lärare blev jättearg. En av flickorna berättar: 

”… men sen när vi sa att vi inte tyckte han lyssnade, då blev han superarg och skrek i hela 

klassrummet”.  

7.4  Alla får komma till tals
Pojkarna upplever att alla som vill prata får komma till tals i klassrummet. En av pojkarna 

säger att han kan ta upp saker som andra kanske tycker olika om, men att det kan kännas 

känsligt eftersom han faktiskt inte vet om de kommer att hålla med. Pojkarna i gruppen säger 

att de flesta pratar ganska mycket, men att det också finns elever som väljer att inte prata. 

Detta tror pojkarna beror på att de är blyga. För att få tala i helklass ska eleverna räcka upp 

handen, det är läraren som fördelar ordet. En av pojkarna säger dock, att om det är tyst och 

ingen annan verkar vilja säga något, så verkar det vara okej att bara prata rakt ut, ”… då 

tränger man sig ju inte direkt”. De upplever ändå att läraren ger alla lika mycket talutrymme i 

klassrummet. Pojkarna säger att de sällan sitter och pratar i helklass, det är nästan bara då 

läraren har föreläsningar inför prov. Då är det först läraren som redovisar och berättar och 

senare får eleverna ställa frågor och diskutera.  
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Pojkarna  förklarar  att  de  oftast  jobbar  med  eget  planerat  arbete,  och  att  de  då  kan  sitta 

tillsammans och ta hjälp av varandra vid behov. En av pojkarna berättar att han ofta får hjälpa 

en annan elev och att det kan vara svårt att få denne att förstå ”men det verkar ju funka i alla 

fall”.  Då vi intervjuare ställde en följdfråga om han själv lär sig något på att  förklara för 

någon annan, svarade han: ”Äh, nä, för när jag förklarar då lär ju inte jag mig nånting, för jag 

förklarar ju det jag kan.” Pojkarna i gruppen menar dock att de flesta oftast väljer att ta hjälp 

av läraren för att vara säkra på att få rätta förklaringen. 

Flickorna tycker att de får många tillfällen till att samtala i skolan. Stämningen i klassen är 

sådan att de känner att de vågar ta upp saker som de kanske betraktar som pinsamma, för det 

är ingen som kommer att skratta åt det. De berättar att de ska räcka upp handen om de vill 

säga något eller få hjälp, men de upplever att de som samtidigt ropar att de behöver hjälp 

oftast får det först. De säger också att de ibland glöms bort när de sitter med händerna uppe. 

Det  har  t.o.m.  hänt  att  läraren  under  tiden  har  försvunnit  ut  ur  klassrummet  och kommit 

tillbaka med en kaffekopp i handen, ”… kaffe är tydligen viktigare än att vi ska få hjälp”, 

säger en av flickorna. Flickorna säger att det finns de som bara pratar rakt ut och att det då är 

två som pratar samtidigt, vilket gör att det blir svårt att lyssna. De vill därför att regeln om att 

alla ska räcka upp handen ska följas.

Flickorna menar att det är tillåtet att småprata under lektionstid och att hjälpa varandra. De 

säger att det kan vara okej att prata även om sånt som inte rör ämnet, men att det i sin tur kan 

leda till  koncentrationssvårigheter.  En av flickorna upplever  att  det  ibland kan bli  lite  väl 

flummigt och larvigt, och att detta är störande för hennes arbetsro. En annan flicka nämner att 

det kan vara svårt att koncentrera sig på skolarbetet när andra kamrater sitter och småpratar 

om annat, ”Är det skvaller t.ex. så blir det ofta att man stannar upp och lyssnar på det”. En 

tredje flicka tycker att pratet runt omkring kan vara störande, men att det går bättre om hon 

lyssnar på musik.  
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7.5  Läraren vill veta!
En av pojkarna upplever att läraren oftast ställer frågor för att få reda på hur de tänker. Han 

tror att läraren vill ha förklaringar för att kontrollera att de har förstått och för att andra elever 

ska förstå. Pojken menar att det är bra att flera får visa hur de tänker, framförallt inom vissa 

svårare områden i matematiken, eftersom läraren många gånger bara ger dem svaret istället 

för att förklara, om det är svåra tal. De två andra pojkarna nickar och hummar instämmande. 

Flickorna upplever också att läraren frågar för att få reda på hur de tänker kring vissa saker. 

De menar istället att det ofta är de som ställer frågor till läraren för att få svar på det de inte 

förstår.  

7.6  Arbeta i par - vanligt eller ovanligt?
Pojkarnas  erfarenheter  av  att  arbeta  i  par  är  framförallt  under  lektioner  i  engelska.  De 

upplever att det är ganska ofta och säger att det rör sig om en till två gånger i veckan. De 

brukar då vanligtvis jobba med den som de sitter bredvid.

Flickorna menar att de inte är vanligt att de får jobba i par, utan att de arbetar mest enskilt. De 

berättar att de planerar och utvärderar sina enskilda arbeten i s.k. loggböcker varje vecka. De 

fåtal gånger som de får jobba i par är om de ska arbeta med instuderingsfrågor inför något 

prov. Annars kan de välja att sitta och arbeta två och två om de håller på med samma sak, 

trots att uppgiften i sig inte kräver det. De nämner att de fick jobba i par under ett mindre 

projektarbete och att det var kul. De skulle önska fler liknande uppgifter. 

7.7  Fler grupparbeten önskas!
Pojkarna säger att de är ganska vana vid att jobba i grupp, men att de inte har haft så många 

grupparbeten i sexan. De önskar att det var fler tillfällen då de tycker det är ganska roligt att 

arbeta i grupp, men en av pojkarna säger: ”… man jobbar i grupp när man typ känner för det, 

det är bara att fråga några: ska vi gå in i ett grupprum”?  Grupparbeten är annars mest vanliga 

när det gäller kreativt skapande, t.ex. i musik eller att tillverka en egen tidning. I det senaste 

grupparbetet  fick  de  välja  ett  intresseområde  och  så  sattes  grupperna  ihop  efter  det. 

Gruppstorlekarna varierar mellan två till fyra deltagare. Pojkarna menar att det pratas mycket 

om både jobb och annat i grupperna. Alla kommer till tals och ingen blir utanför, enligt dem. 

De upplever att de oftast lyssnar och att de inte pratar i munnen på varandra i gruppen. 
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En av pojkarna förklarar att det visserligen kan vara någon som pratar mer, men att det oftast 

beror på att den kan lite mer och kan förklara för de andra. 

Flickorna säger också att de inte haft så många grupparbeten i sexan, högst två stycken. De 

menar att läraren inte är så förtjust i grupparbeten, eftersom han tycker att det blir så stökigt 

då. En av flickorna säger att hon inte är av samma uppfattning som läraren, något som hon 

också har tagit upp med honom. Hon säger att hans svar är att det ändå inte kommer att gå. 

Hon tycker att det är synd då hon känner att det är jätteroligt att arbeta i grupp eftersom hon 

då får höra vad de andra tycker, men läraren tycker att det är bättre att de jobbar i par. Alla 

flickor i gruppen önskar mer grupparbeten i skolan. En flicka uttrycker att arbete i grupp är 

utmanande  och att  det  är  spännande  att  se  om de  klarar  av  det.  Flickorna  menar  att  det 

visserligen kan vara enklare att samarbeta om de är färre, men en av dem menar att ”… man 

måste lära sig att va flera också”. En annan av flickorna ger ytterligare en syn på saken då hon 

säger att ”Det kan ju vara så att man har svårt att jobba i grupp, att man inte klarar av att jobba 

med några utan bara med vissa”. 

Flickorna anser att tre är ett lagom deltagarantal i grupperna. De ser risker med att vara för 

många, då de har erfarenheter av att det ofta blir en elev som tar på sig chefsrollen medan 

andra bara följer med. De ger exempel på två typer av informella ledare som de haft i olika 

grupparbeten. Den ena var en ledare som såg till att alla fick komma till tals och vara med och 

bestämma.  Den  andra  ville  bestämma  allt  själv  och  skrek  så  mycket  att  ingen  lyssnade. 

Flickorna säger att de inte fick någon hjälp av läraren, utan de blev lämnade helt själva med 

grupparbetet. De tror att det beror på att läraren ville se hur de skulle klara av det. Flickorna 

upplever att alla får komma till tals när de arbetar i grupp, men att någon kanske inte vill prata 

så mycket av olika anledningar och de menar att man inte kan tvinga någon att prata. De tror 

att  denna  person  kanske  tycker  att  det  är  för  många  i  gruppen,  den  kanske  har  dåligt 

självförtroende, är nervös eller att den känner sig utanför p.g.a. gruppens könsfördelning. Ett 

par av flickorna misstänker nämligen att anledningen till att en kille i deras grupp var så tyst, 

var att han var ensam kille i gruppen. 
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7.8  Stanna i klassrummet om du behöver hjälp 
Pojkarna berättar att läraren går runt lite grann på torget och i grupprum för att se hur det går 

för eleverna när de arbetar. De säger att läraren vill att de elever som tror sig behöva hjälp 

stannar i klassrummet istället för att gå ut och sätta sig. Pojkarna beskriver att man ändå kan 

välja att gå ut och arbeta, eftersom det bara är att gå in och sätta sig igen om man kör fast. De 

menar att lärarens hjälp kan behövas mer i vissa situationer, t.ex. när de stöter på något som är 

svårare att förstå. I övrigt anser de att de kan hjälpa varandra.     

Pojkarna berättar att deras lärare använder sig av ”piska och morot” som metod för att få dem 

att  prestera  mer.  Detta  anser  de  kan  vara  både  bra  och  dåligt.  De  beskriver  hur  läraren 

anordnat en kunskapstävling som veckoavslutning och att de delats in i olika lag. Pojkarna är 

kritiska till gruppindelningen, då de upplever att lagen är ojämna. Dessutom fick de först inför 

sista omgången veta att det lag som vinner skulle få ett pris. Pojkarna önskar att de skulle ha 

fått reda på detta inför den första omgången, eftersom det lag som ligger sist kanske blivit mer 

motiverade att kämpa på. En av eleverna förklarar: 

Det står fyra, fyra, noll. Det är ganska avgörande. Det var försten till fem. Det är den ena eller den 
andra gruppen som vinner eller så blir det ett mirakel och (elevnamn) grupp vinner och då blir det 
4,4, 1. 

Pojkarna önskar att de själva hade fått vara med och bestämma lite om hur tävlingen skulle gå 

till. Det hade då blivit mer rättvist för alla och de tycker att det är viktigt att läraren är just 

rättvis. En av pojkarna menar dock att det faktiskt kan vara spännande att få en överraskning 

som pris, att det är bra om det är variation.  

Flickorna upplever också att läraren oftast finns i klassrummet och att det är de kan få mest 

hjälp  av  honom.  Därför  väljer  tre  av  fyra  av  flickorna  i  vår  intervju  att  ofta  stanna  i 

klassrummet när de jobbar med eget arbete. De berättar dock att man kan få hjälp av lärare 

även från andra klasser om man väljer att sitta på torget. En av flickorna uttrycker: ”… på 

torget ibland är femmornas lärare, hon är duktig, henne kan man fråga”. En annan berättar att 

läraren också själv kan hämta en annan lärare för att få hjälp med att förklara på ett sätt som 

gör att de kanske förstår bättre. En tredje flicka tar dock upp svårigheter med att ha för många 

olika lärares förklaringar i minnet. 
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Hon säger: 

Vi hade fyra olika lärare i femman på ett halvår. Det var hur mycket som helst och väldigt rörigt. 
De var olika och det var svårt att förstå dubbla instruktioner liksom. Olika lärare sa två olika 
saker. Vissa gör det på ett sätt och vissa gör det på ett annat. Man ska försöka anpassa sig till det. 
Det blev ganska krångligt. 

Flickorna kommer också in på hur det kan kännas när de behöver hjälp av läraren. En av 

flickorna berättar:

Jo om jag sitter i ett grupprum och jobbar med matte och vill ha hjälp och (läraren) kommer dit 
och säger att så här ska du göra och jag tycker att sådär har jag inte jobbat förut det känns som om 
det blir fel, då kan han liksom himla med ögonen och gå ut därifrån.

En annan flicka håller med och berättar också att det är ofta som läraren skrattar och himlar 

med ögonen när hon behöver hjälp. Hon säger att han ofta går därifrån utan att hon får en 

förklaring, vilket hon tycker är synd eftersom hon då kanske måste hoppa över de uppgifter 

som hon inte klarar av. Hon upplever att han tror att hon skojar. Vid en del andra tillfällen 

menar hon att det ibland känns som om läraren istället verkar lite sur och arg när hon inte 

förstår. En annan av flickorna funderar på om det är så att läraren kanske vill se hur de klarar 

sig själva när de arbetar. 

7.9  Svårt att förändra det som är bestämt.
Pojkarna berättar att de vid skolstart får välja vart och bredvid vem de vill sitta i klassrummet. 

De sitter  på de platserna  under längre  perioder  och under  den tiden  får  de inte  byta.  De 

fortsätter att berätta att det kan vara svårt att få läraren att ändra på något och de ger som 

exempel att de har tjatat på honom för att få mer grupparbeten. De har också tjatat en längre 

tid för att få spela instrument på musiklektionerna istället för att bara sjunga, något som de 

upplever att det är det enda de gör under dessa lektioner. Pojkarna säger att läraren nu har 

lovat att de ska få spela mer instrument resten av terminen. 

Något som de upplever som en tråkig regel är att de alltid måste gå ut på rasterna. De tror att 

det beror på att de behöver frisk luft, men de funderar över om inte läraren också behöver det. 

En av  pojkarna  säger  att  den  enda  gången de  får  vara  inne  är  om de  håller  på  med  ett 

musikprojekt. De önskar alla tre att de skulle få välja om de vill vara inne eller ute, särskilt på 

vintern, men de känner att det är omöjligt att få igenom ett sådant förslag. 
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Pojkarna berättar  att  hela  klassen  stannade  inne  en gång under  rasten,  och att  läraren  då 

hotade med kvarsittning. Den har dock inte blivit av och de tror att läraren har glömt bort 

detta. 

De berättar vidare att de brukar ha klassråd och elevråd i vilka de får komma med idéer och 

förslag. En pojke säger att det verkar som om klassrådet glömts bort, för de har inte klassråd 

så ofta nu för tiden. De förklarar att de under dessa tillfällen lyfter upp punkter som debatteras 

i  helklass.  Ibland röstar  de  om olika  beslut.  En av pojkarna  säger  att  det  är  läraren  som 

undersöker om deras förslag går att genomföra. De skulle vilja bestämma mer tillsammans 

med  läraren,  men  den  ena  pojken  säger  att  läraren  själv  har  erkänt  att  det  är  han  som 

bestämmer nästan allt. En av oss intervjuare kommenterar då att den sett en skylt i entrén där 

demokrati betonas. Eleven säger då:

Ja eller ja, mm, jag har faktiskt sagt det till (läraren) men han kommer med nån anledning som 
tydligen ska va viktig och som jag inte kommer ihåg hmmm, alltså det betyder inget för mig […]. 
En sån förklaring. Som man inte förstår sig på. Det låter så krångligt, så man fattar inte.         

Flickorna menar att det är bra med regler, men att det inte är så många som följer dem. De 

säger att det kan vara för mycket ibland. De tar som exempel upp regeln om att de inte får 

lämna skolgården på rasterna, utan att de bara får hålla sig inom ett visst område. De tror att 

detta är för att det ska vara rättvist för alla. De menar att de yngsta inte ska få göra det, men 

att de borde få göra det eftersom de kan ta ansvar. De nämner också regeln om att alla ska få 

vara med och leka. De poängterar att de kanske vill göra saker själva ibland. Två av flickorna 

förklarar: ”Om vi fyra t.ex. gör något och så kommer nån som är mindre och vill vara med, de 

kan ju alla regler och säger att alla får vara med och… så går de till fröken och då blir det 

kalabalik”.

Flickorna  tar  även  upp den  kunskapstävling  som pojkarna  tidigare  diskuterade.  Flickorna 

anser också att den är orättvis, eftersom de upplever att läraren hittade på regler efterhand och 

att  det  var  nya  regler  varje  vecka.  Dessutom  menar  de  att  läraren  inte  är  rättvis  i 

poängbedömningen. De känner att de inte har kunnat diskutera detta med läraren, eftersom 

tävlingen  ligger  sist  på  fredagen  och  att  de  slutar  direkt  efter  den.  De önskar  att  de  fått 

diskutera reglerna redan från början. 
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Flickorna tar också upp att de har både klass- och elevråd. De menar att det i klassrådet kan 

vara väldigt stökigt, eftersom läraren säger att de får klara sig själva då. De tror att pojkarna 

vill få uppmärksamhet och imponera, eftersom de så fort de lämnats ensamma i klassrummet, 

börjar skämta, larva sig och ta upp fåniga punkter. I elevrådet är det stor skillnad, för där är 

det mer strukturerat enligt flickorna.  På vår fråga om vem det är som bestämmer vilka regler 

som ska gälla på skolan, svarar de att det kanske är elevrådet och klasslärare. Alla i gruppen 

uttrycker sitt missnöje över att reglerna ser olika ut i olika klassrum, trots att det ska vara lika 

för alla. En del får ha mobiler och mp3 spelare och andra får det inte. Vissa får vara inne på 

rasterna och andra inte. Detta upplever de som orättvist, men de tror att den lärare som är mer 

tillåtande inte orkar säga till. De tror att hon kanske har tröttnat eller att hon inte vågar säga 

ifrån, eller så kanske hon är rädd att eleverna ska börja hacka på henne.  

Flickorna  berättar  att  om man  vill  ändra  en  regel,  så  är  det  svårt  att  ta  upp  det  till  en 

diskussion eftersom ”… de säger att vi har tagit ett beslut och då går inte det att ändra på”. De 

upplever att många av reglerna finns för att tidigare klasser inte kunnat sköta sig. Flickorna 

berättar att det varje år delas ut ett stipendium till ett par elever i sexorna. Detta stipendium 

delas ut  till  någon som ”… har  höjt  sig och varit  en bra kamrat”.  Flickorna upplever  att 

läraren redan har bestämt vem som ska få det, eftersom han ofta säger i klassrummet att den 

eleven ligger bra till. En av flickorna berättar att hon har varit pratig tidigare och att läraren 

därför har sagt: ”… att jag inte har chans till stipendiet och då känns det ju ingen mening med 

att försöka få det heller”. Hon känner att hon fortfarande blir straffad för ett beteende som hon 

hade tidigare, men som hon nu lagt av med. Detta tycker hon inte att läraren uppmärksammat, 

utan hon får ofta skulden om det är pratigt i klassen, något som de andra flickorna i gruppen 

håller med om. En annan flicka säger att hon pratar lika mycket, men hon får aldrig skäll.  
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8. Sammanfattning och slutsatser 
Både pojkarna  och  flickorna  är  nöjda  med  den nya  skolan.  Det  är  stor  skillnad  i  många 

avseenden vid jämförelser med den gamla skolan. De är framförallt nöjda med att det finns 

många olika utrymmen där de kan umgås eller där de kan sitta och arbeta, vilket de ges stora 

möjligheter  till  att  göra.  Genom elevernas utsagor anser vi  att  både våra egna teorier  och 

Williams m.fl. (2000) resonemang stärks. Den fysiska miljön har stor betydelse, också enligt 

eleverna som upplever den nya miljön som väldigt positiv.  

Alla i intervjugrupperna är eniga om hur de ska göra för att visa att de lyssnar på varandra och 

att de kan det. Båda grupperna upplever dock att läraren inte alltid lyssnar på dem. De menar 

att de lätt kan se på hans kroppsspråk om han lyssnar eller inte och att de får förhålla sig till 

det. Ett syfte med vårt arbete var att ta del av elevers erfarenheter av att bli lyssnade på, något 

som vi kan se att elever inte alltid får uppleva att de blir. Läraren väljer ofta bort att lyssna, 

vilket  Arnér  & Tellgren  (1998)  menar  vara  vanligt  förekommande.  Vi  anser  att  lärarens 

agerande inte ligger i fas med det som Dysthe (1996) anser utmärka ett dialogiskt klassrum. I 

elevernas klassrum visas nämligen ingen ömsesidig respekt. Båda grupperna anser ändå att 

alla får komma till tals i klassrummet och att läraren i de fall han ställer frågor, gör detta för 

att  få  veta  hur  de tänker.  De menar  också att  det  är  tillåtet  att  småprata  och ta  hjälp  av 

varandra under lektionstid, även om det kan bli lite väl pratigt ibland. 

Ingen av grupperna upplever att de får arbeta särskilt ofta i par eller i grupp, vilket de skulle 

önska mer av. Pojkarna och flickorna har lite olika upplevelser av hur det fungerar när de 

arbetar i grupp. Pojkarna tycker överlag att det fungerar bra, medan flickorna menar att det 

ofta blir rörigt och pratigt när de ska klara sig själva. Båda grupperna tar upp att de ofta kan 

välja att sitta i par eller i smågrupper och arbeta med sina uppgifter, något som gynnar lärande 

ur ett sociokulturellt  perspektiv, eftersom de på så vis får möjligheter till  att lösa problem 

tillsammans genom samtal. Det vi finner vara anmärkningsvärt är att de då mestadels jobbar 

med individuella arbeten, uppgifter som de egentligen klarar av utan samarbete. De nämner 

att de som vill ha hjälp bör stanna i klassrummet,  men flickorna säger att det finns andra 

lärare att ta hjälp av om de sitter på torget. Dessutom kan även läraren hämta andra lärare för 

att få hjälp med att förklara vissa saker. 
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Pojkarna  berättar  om ”morot  och  piska”  och  om orättvisor  kopplade  till  detta.  Flickorna 

menar  att  läraren ibland inte  tar  dem på allvar  när de ber  om hjälp,  så de blir  vid vissa 

tillfällen lämnade själva att lösa problemet. Eleverna ser klassråd och elevråd som forum för 

inflytande. Båda grupperna säger dock att de inte haft klassråd på ett tag. I övrigt tycker de att 

det är svårt kunna påverka och förändra något som är bestämt sedan tidigare, vilket går helt 

emot  tankarna  med  ett  deliberativt  förhållningssätt.  Att  lyfta  olikheter  väljs  av  någon 

anledning ofta bort.    
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9. Diskussion     
I vår diskussionsdel kommer vi att reflektera över vilka erfarenheter eleverna har av olika 

arbetsformer och vilka upplevelser de har av de olika kommunikationsdimensioner som vi 

redogör för i vår studie. Vi fokuserar på  kommunikation,  lyssnande,  interaktion,  delaktighet 

och deliberation. Dessa ord finns med oss och löper som en röd tråd genom vår diskussion, 

eftersom vi anser att elever är beroende av hur lärare förhåller sig till dessa begrepp. De är 

eleverna som får ta konsekvenserna av lärarens synsätt.     

9.1 Utnyttjas den inspirerande miljön på ett effektivt sätt?
Eftersom ett av våra syften var att undersöka vilken betydelse den fysiska miljön har när det 

gäller möjligheter till kommunikation och interaktion, var det mycket intressant att ta del av 

elevernas erfarenheter.  Av deras svar kan vi dra slutsatsen att  den fysiska miljön har stor 

betydelse  för  interaktionen.  Vi  fick  många  beskrivningar  som  fokuserade  på  den  nya 

skolmiljöns möjligheter i förhållande till den gamla. Den gamla miljön upplevdes som skrikig 

eftersom alla satt  i  klassrummet,  då de inte  hade några grupprum att  gå till.  Detta menar 

eleverna, störde deras arbetsro. De nya chanserna till att mötas på torget eller i grupprum är 

därför något som uppskattas och utnyttjas. Eleverna har stora friheter att välja när de vill gå 

till dessa platser under lektionstid. Trots att de mestadels arbetar med individuella uppgifter 

får de således rika tillfällen till att samtala och hjälpa varandra, något som vi kan koppla till 

den närmsta utvecklingszonen. 

Eleverna uppger att de sällan arbetar i vare sig i par eller  i grupp. De säger att de endast 

jobbar parvis under vissa engelsklektioner och vid s.k. projektarbeten, men att de ändå ofta 

sitter parvis och arbetar med individuella uppgifter. Enligt Dysthe (1996) är samspel mellan 

elever en dialogisk relation som bör tas tillvara på i klassrummet. Eleverna berättar att de kan 

diskutera  själva  skolarbetet,  men  också  att  de  många  gånger  pratar  om  annat  vid  dessa 

tillfällen.  Den  dialog  som  utspelar  sig  när  eleverna  sitter  tillsammans  med  individuella 

uppgifter, och som kanske inte har fokus på skolarbetet, kopplar vi till det som Granström & 

Einarsson (1995) benämner som den privata, icke tillåtna kommunikationen. Detta kan vi i 

och  för  sig  se  som en  social  nödvändighet,  men  vi  tänker  att  en  uppgift  med  fokus  på 

samarbete gör att samtalet utvecklar lärandet på ett annat sätt. Vi menar att det är skillnad på 

att sitta i par eller smågrupper och arbeta med individuella uppgifter, mot att tillsammans lösa 

uppgifter som förutsätter samarbete, samtalet får olika funktioner.
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Vi kan se att eleverna oftast själva får avgöra vad samtalen ska handla om när de interagerar i 

olika utrymmen. Det vi funderar över är varför den fysiska miljöns optimala förutsättningar 

inte utnyttjas mer medvetet för lärande i samverkan med andra. Williams m.fl. (2000) menar 

att samspel med omvärlden är nödvändigt för att lärande ska ske och att kamratsamverkan är 

en  förutsättning  för  att  läroplanens  mål  ska  kunna  uppnås.  Wistedt  (2001)  talar  om 

pedagogisk styrning och menar att det är lärarens ansvar att se till att samtalen i klassrummet 

styrs i rätt riktning mot läroplans- och kursplansmål. Vi anser att grupparbete kan betraktas 

som ett slags pedagogisk styrning då uppgifterna i sig kan hjälpa eleverna att kommunicera 

med fokus på ämnet.   

9.2  Dilemmat med utebliven styrning
De tillfällen eleverna uppger att de får arbeta i grupp, är när det är något kreativt som står på 

programmet. De säger att de då oftast lämnas helt själva i detta arbete. De berättar att det kan 

vara väldigt stökigt vid dessa tillfällen och att anledningen till att de blir lämnade själva är för 

att  läraren vill  se hur de klarar  av att  genomföra grupparbeten.  Wistedt  (2001) menar  att 

elever som släpps helt fria visserligen får möjligheter att välja sin egen väg, men att det i sin 

tur kan innebära att de inte når själva målet i sig. Vi menar att läraren vid sådana tillfällen 

lägger  över  ett  alltför  stort  ansvar  på  eleverna.  Vi  betraktar  grupparbetet  som  en 

socialiseringsprocess, i vilken läraren har en viktig roll som elevernas mentor. Vi anser att det 

är lärarens ansvar att se till att alla elever ges möjligheter att öva upp sin ledarskapskompetens 

och att  alla  också ges tillfällen  till  att  praktisera  denna.  Flickorna talade  nämligen om de 

informella ledarna som utses eller utser sig själva när de arbetar i grupp. De problematiserar 

och ger exempel på hur en bra respektive dålig ledare kan vara. Vi tänker att det är vanligt att 

någon kliver in och tar på sig en ledarroll och att det är lika vanligt att flera väljer att stå 

tillbaka trots att de kanske har en lika god kompetens att leda. Som vi nämnt tidigare anser 

Dysthe (1996) att eleverna behöver lära sig samtalsteknik för att kunna framföra sina tankar 

och resonemang men också för att lyssna till vad andra har att säga. Vi menar att detta inte 

sker av sig självt utan läraren ska finnas med som ett slags stödgivare i processen.  Wistedt 

(2001) trycker på pedagogens roll: 

Det  gränslösa  rummet  och  det  snävt  avgränsade  är  båda  lika  oförenliga  med  kraven  på  en 
demokratisk  skolning  av  tänkandet.  I  en  pedagogisk  situation  måste  öppenhet  och  styrning 
förenas.  All undervisning är normativ och lärare som avstår från att styra samtalet avsäger sig 
också sin pedagogiska uppgift (s 225).
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Med stöd av dessa ord vågar vi påstå att det är det som elevernas lärare gör när han lämnar 

dem till sitt öde. Han finns inte med och styr upp samtalen på något sätt och finns inte heller 

med som stöd för att föra arbetet eller  diskussionerna framåt.  Eleverna får på så sätt inga 

verktyg för att komma vidare. Vi anser att det tar tid att lära sig att arbeta i grupp och att det 

behövs kontinuerliga tillfällen till denna typ av arbetsform. Detta är något som eleverna i vår 

undersökning verkar sakna, trots att de önskar fler tillfällen till detta. Vi anser att flickorna 

visar mognad i sitt sätt att resonera när de problematiserar denna arbetsform. De säger att det 

visserligen kan vara svårt att samarbeta när de är flera, men att det ändå är viktigt att lära sig 

detta. En av dem menar att grupparbete är utmanande och att det är spännande att se hur de 

klarar av det. Dessutom menar hon att det berikande att få ta del av de andras åsikter.     

9.3 Avsaknaden av att synliggöra olikheter
Något annat som inte verkar förekomma i någon större utsträckning är deliberativa samtal, 

även om klassrumsklimatet i sig är tillåtande enligt flickorna. I läroplanen står det att:

Skolan  skall  vara  öppen  för  skilda  uppfattningar  och  uppmuntra  att  de  förs  fram.  Den  skall 
framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana (Lpo 94, s 4).

Trots ett gott klimat verkar eleverna inte vara vana vid att diskutera olika åsikter. Ofta handlar 

det istället om att de ska rösta på något förslag t.ex. i klassrådet. Som vi tolkar det är målet att 

de ska bli eniga och komma överens om något. Inte att synliggöra och lyfta upp det som de 

faktiskt tycker  olika om, vilket  Englund (2000/2007),  Granath (2008) och Larsson (2007) 

anser kunna fördjupa samtal och diskussioner. 

Vi uppfattar det som att pojkarna i vår intervju var restriktiva när det gäller att ta upp känsliga 

ämnen till diskussion, då en av dem uttryckte sin osäkerhet inför vad andra i klassen kanske 

ska tycka. Vi misstänker att detta beror på att eleverna inte är så vana vid att diskutera och 

argumentera för sina olika åsikter på ett konstruktivt sätt. Wistedt (2001) trycker på att elever 

ska tillåtas och ges tillfällen till  att säga sin mening. Hon menar att ett motsägande av ett 

uttalande egentligen visar respekt för den andres tankar och att elevernas perspektiv på deras 

omvärld  kan vidgas.  Detta  är  något  som eleverna i  vår studie faktiskt  undanhålls  och får 

således inte uppleva det som Englund (2000) menar vara en av innebörderna i ett deliberativt 

demokratiskt perspektiv. I ett sådant perspektiv är det av vikt att eleverna ges möjligheter att 

analysera förekomsten av konflikter och göra egna ställningstaganden. Englund förklarar att 

det egna jaget nyanseras när vi får ta del av andras uppfattningar. 
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Vi kan tycka att det är paradoxalt att elevernas lärare inte har anammat de möjligheter som det 

kan innebära att våga lyfta olikheter i klassrummet. Detta med tanke på att skolan uttryckligen 

trycker på demokrati genom ett anslag som vi såg fanns uppsatt på en av väggarna. Som vi 

lyft  tidigare  har  en  av  pojkarna  ifrågasatt  skolans  arbete  med  demokrati,  men  då  fått  en 

förklaring som han inte förstår. Denna episod anser vi belyser den makt läraren har; makten 

att välja på vilket sätt han ger en förklaring när han själv kanske känner sig ifrågasatt.  Vi 

tolkar eleven som att han kände att  han blev verbalt  överkörd och att demokratiuppdraget 

faktiskt  inte  genomsyrar  all  verksamhet  i  skolan,  något  som  Englund  (2000)  anser  bör 

eftersträvas, gärna med hjälp av deliberativa samtal.  

9.4 Öppna frågor, men inte autentiska
Vi anser att deliberativa samtal kan möjliggöras genom diskussioner baserade på autentiska 

frågor. Även om eleverna i vår studie inte är vana vid att olika åsikter lyfts upp till diskussion 

i klassrummet, känner alla i intervjugrupperna att läraren då den ställer frågor, ställer dessa 

för att ta reda på hur de tänker och inte för att de ska leverera ett rätt svar. Flickorna menar i 

och för sig att det oftast är eleverna som ställer frågor till läraren och inte tvärtom, eftersom 

det är de som behöver hjälp. Vi misstänker därför att det inte är så ofta som eleverna får 

möjligheter att sätta ord på sina egna tankar och därigenom få syn på hur de själva och andra 

tänker. Eleverna menar att det är främst under matematiklektioner som öppna frågor ställs. De 

upplever  att  läraren vill  veta  hur  de tänker  och att  han vill  kontrollera  att  de har förstått 

uppgiften. Frågor som ställs där läraren vill veta hur eleverna tänker, kan vi betrakta som 

öppna frågor. Men eftersom eleverna upplever att  läraren ställer  frågor mot ett  givet svar, 

menar vi att frågorna troligtvis inte är autentiska. Som vi tidigare nämnt, gör Dysthe (1996) 

en distinktion mellan autentiska och öppna frågor. För att denna typ av frågor ska kunna bli 

autentiska, behöver en följdfråga läggas till så eleven får tänka själv, vilket vi inte fick några 

indikationer på att eleverna upplevt. En av pojkarna berättade dessutom att läraren istället för 

att uppmuntra honom att sätta ord på sina funderingar, istället kan välja att direkt ge det rätta 

svaret om han bedömer att uppgiften är komplicerad att lösa. Ett sådant förfarande anser vi 

vara värt att reflektera över; vem lär sig något av detta?
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9.5 Hjälp!
Sett ur ett sociokulturellt perspektiv, är gruppen en förutsättning för lärande. Kunskap nås 

genom interaktion  och  kommunikation.  Eleverna  i  vår  studie  upplever  att  de  vid  många 

tillfällen  kan  interagera  med  varandra  under  lektionstid  och  på  så  sätt  också  ta  hjälp  av 

varandra, något som vi kopplar till den närmsta utvecklingszonen. Den mer kompetente kan 

hjälpa  den  behövande,  som då  kan  få  tankeverktyg  som leder  till  att  den  klarar  att  lösa 

liknande uppgifter självständigt vid ett senare tillfälle. Eleverna uppger att det känns naturligt 

att småprata även i klassrummet, något som vi anser kan stimulera lärande och ge en ökad 

trygghet.  Genom att  det  är  tillåtet  att  samtala  får eleverna ta del av varandras tankar och 

därigenom  kan  respekten  för  varandra  öka,  något  som  Dysthe  (1996)  menar  vara  en 

förutsättning för att klassrummet ska kunna betraktas som dialogiskt. Det vi kom att reflektera 

över var att eleverna inte verkade vara medvetna om vilka potentialer hjälp mellan elev - elev 

faktiskt kan ha. Även om eleverna tar hjälp av varandra fick vi känslan av att det är läraren 

som har  störst  pondus när det  gäller  lite  svårare  problem.  Det  är  många som räcker  upp 

handen för att få hjälp och flickorna ser problem med att han ofta väljer att gå till den som 

samtidigt ropar att den vill ha hjälp. Pojkarna å sin sida nämner inte detta som ett problem, 

vilket gör att vi misstänker att det kanske kan vara de som påkallar behovet av hjälp verbalt. 

Flickorna kände också att de kan bli lämnade och bortglömda när de sitter med händerna upp i 

luften. Tillfället  vid nämnt tidigare, när läraren försvann ut ur klassrummet för att komma 

tillbaka med en kaffekopp i handen verkar de uppleva som frustrerande; ”… kaffe är tydligen 

viktigare  än  att  vi  ska  få  hjälp”.  Återigen  får  vi  ett  exempel  på  lärares  makt.  I  den  här 

händelsen anser vi att läraren visar en respektlöshet gentemot sina elever, som absolut inte har 

samma  möjligheter  att  helt  obestridbart  försvinna  ut  för  att  införskaffa  förfriskningar.  Vi 

förstår att det finns tillfällen där lärare kan bli missförstådda och att de ibland kan behöva 

agera utan att hinna ge förklaringar. Men vi tänker att i ett klassrumsklimat som byggs på 

respekt, kommer eleverna i sådana fall senare att få en förklaring av läraren som gör att de 

ändå känner sig sedda. Dahlberg & Moss (2005) menar när de beskriver mötet med den andra, 

att detta möte är kravfyllt. I mötet med den andre ställs kravet på att få mötas med respekt och 

ansvar,  vilket  flickorna  i  vår  studie  inte  fick  uppleva  vid  det  aktuella  tillfället.  Vi  är 

övertygade om att läraren genom några få ord, kunnat få flickorna att förstå att han var i ett 

stort behov av kaffe just då. De hade troligtvis varit med på noterna och då sluppit uppleva 

känslan av frustration.  
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Ytterligare en sak vi funderat över när det gäller elevernas omedvetenhet om poängen med att 

hjälpa varandra, är att de inte verkar förstå att de själva lär sig genom att hjälpa andra. En av 

pojkarna uttryckte nämligen att han inte lär sig något eftersom han förklarar något som han 

redan kan.  Inom det  sociokulturella  perspektivet,  där  det  trycks  på språkets  betydelse  för 

lärande, menar de att språket hjälper eleverna att reflektera över andras tankar, men inte minst 

över sina egna (Løkensgard Hoel 2001). Vi tänker att det innebär, att om vi får sätta ord på 

vårt  eget  kunnande,  kommer  detta  således att  leda till  en djupare kunskap. Detta  verkade 

eleverna som vi intervjuade inte vara medvetna om. Vi anser att lärare genom att lyfta även 

denna aspekt, kan få elever som reflekterar på ett djupare plan över sitt eget lärande.    

9.6 Att lyssna är att mötas
Vi menar att en av lärares viktigaste uppgifter är att aktivt lyssna till vad eleverna har att säga. 

Vi tilltalas av det som Dahlberg & Moss (2005) kallar vara lyssnandets eller välkomnandets 

pedagogik. Vi anser att vi med hjälp av ett sådant pedagogiskt förhållningssätt, lättare kan nå 

upp till läroplanens mål om allas lika värde. Genom att vi välkomnar och lyssnar genuint på 

våra elever kommer dessa med all sannolikhet att uppleva att de blir tagna på allvar och att de 

är delaktiga i sin egen utbildning. Eleverna i vår intervju verkar inte alltid få känna att de blir 

lyssnade på och tagna på allvar. En av dem uttryckte i och för sig att läraren är jättebra på att 

lyssna,  men då i  förhållande till  tidigare lärare.  Det här tycker  vi  visar på hur utlämnade 

eleverna är till sin lärare. Att det är bättre mot tidigare behöver inte vara tillräckligt och med 

stöd av elevernas berättelser kan vi se att lärarens förhållningssätt har brister. Läraren kan 

många gånger tydligt visa att det eleverna säger, inte är intressant eller betydelsefullt, genom 

att han exempelvis himlar med ögonen eller vänder sig bort. Det tycker vi signalerar brist på 

respekt för den andre. Det framkom också i intervjun att de får tjata länge för att få igenom 

vissa förslag, som när de ville spela instrument istället för att sjunga på musiklektionerna. De 

upplevde då att han inte lyssnade på deras argument. Det kan ha funnits godtagbara skäl till 

att läraren inte kunde tillgodose elevernas önskningar. Det vi ställer oss frågande till är varför 

han väljer att inte lyssna på eleverna och delge sina skäl i en genuin dialog. Detta skulle öka 

förståelsen för varandras perspektiv, oavsett vem det är som går ”segrande” ur striden. Alla 

eleverna i intervjugrupperna önskade att de fick vara med och bestämma mer tillsammans 

med läraren. Som vi tolkar det känner inte eleverna att de har något reellt inflytande över sin 

vardag, något som både skollag och läroplan trycker på att de faktiskt ska ha. 
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Skollagen säger att: 

Verksamheten  i  skolan  skall  utformas  i  överensstämmelse  med  grundläggande  demokratiska 
värderingar.  Var  och  en  som  verkar  inom  skolan  skall  främja  aktning  för  varje  människas 
egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö (1 kap. 2 §).  

Läroplanen trycker på elevers rätt till inflytande och delaktighet med ytterligare precision: 

De demokratiska principerna att kunna påverka,  ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla 
elever.  Elevernas  kunskapsmässiga  och  sociala  utveckling  förutsätter  att  de  tar  ett  allt  större 
ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens 
utformning (Lpo 94, s 13).     

Om vi sätter  elevernas  upplevelser  i relation till  läroplan och skollag,  anser vi  att  de blir 

hindrade från att ta ett större ansvar. Detta eftersom läraren inte lyssnar och tar tillvara på 

deras önskningar, förslag och idéer. 

9.7 En skenbar demokrati?
Eleverna uppger att om de önskar något eller vill förändra någonting som rör många, så är det 

elevrådet som gäller. Flickorna säger att detta forum är väl strukturerat och de tror att det är 

elevrådet och klasslärare som beslutar om de regler som finns på skolan. I elevrådet tas det 

upp frågor som uppkommit från olika klassråd. Problemet för eleverna som vi intervjuade är 

att  klassrådet  verkar  ha  ”glömts  bort”.   Dessutom  påpekar  flickorna  att  det  vid 

klassrådstillfällena är väldigt stökigt,  eftersom läraren inte är närvarande då. Vi ställer  oss 

mycket  kritiska till  att  de lämnas ensamma,  eftersom en del av eleverna inte verkar vara 

tillräckligt  mogna  för  att  ta  det  ansvar  som krävs  i  forumet.  Dessutom signalerar  läraren 

genom att han lämnar rummet, samt att forumet ofta glöms bort, att klassråd inte är värt att 

prioritera. Vi funderar över vad det då fyller för funktion. Vi anser att klass- och elevråd kan 

vara väl fungerande demokratiska forum, men det ska inte vara enbart i dessa som eleverna 

får  känna  att  de  har  möjligheter  att  påverka.  Larsson  (2004)  ser  risker  med  att  skolan 

teoretiskt  lär  ut  vad demokrati  är,  men inte  praktiserar  detta  i  det  vardagliga arbetet.  Om 

eleverna som vi intervjuade inte får uppleva demokrati, varken i det dagliga skolarbetet eller i 

ett fungerande klassråd; hur ska de då kunna känna delaktighet och inflytande? För oss blir då 

skolans arbete med demokrati bara skenbart. 
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Eleverna upplever att de känner en maktlöshet inför att förändra något som är bestämt sedan 

tidigare. Både flickorna och pojkarna ifrågasätter flera av de regler som finns på skolan. De 

upplever att reglerna kan vara orättvisa, att de uppkommit för att tidigare klasser inte skött sig 

och  att  de  lever  kvar  bara  för  den  skull.  Eleverna  menar  att  detta  är  svårt  att  lyfta  till 

diskussion, eftersom ”… dom säger att vi har tagit ett beslut och då går det inte att ändra på”. 

Återigen får vi ett exempel på de vuxnas makt, genom att det är de som väljer att inte lyfta 

ämnet ens till diskussion, vilket gör att regler inte upplevs som förhandlingsbara. Vi anser att 

regler  kontinuerligt  ska vara föremål  för  diskussion  och  att  dessa ska  kunna omvärderas. 

Englund (2000) menar att i en deliberativ demokrati ses beslut som temporära. Han förklarar 

att  alla  inte  kan  få  igenom  sina  förslag  men  att  ”… beslutsfattandet  bör  motiveras  och 

diskuteras  grundligt  mellan  alla  ingående  parter”  (s  5).  Vi  anser  att  eleverna  i  vår 

undersökning  undanhålls  en  nödvändig  diskussion.  Kanske  är  det  så  att  de  regler  som 

eleverna  vill  förändra  är  nödvändiga  att  ha kvar,  men  utan förklaring  och diskussion om 

varför reglerna behövs, menar vi att de är verkningslösa. Vi misstänker att det många gånger 

är sådant som ligger till grund för de ”regelbrott” som begås i skolan. Reglernas eventuella 

nödvändighet  inte  är  förankrade hos eleverna.  Vi drar paralleller  till  en av de regler som 

flickorna ifrågasatte, nämligen den regel som säger att de inte får lämna skolgården. De säger 

”Ettorna kanske inte borde få gå ända bort hem till sig… men vi kan ju ta ansvar. Om vi går 

hem till någon kan vi ju bara titta på klockan”. Flickorna tror att regeln finns enbart för att det 

ska vara rättvist för alla, men våra erfarenheter säger att det kan vara annat som ligger till 

grund för en sådan regel. Troligtvis är det en säkerhetsfråga. Med dialogen som verktyg skulle 

sådana anledningar kunna vara väl förankrade hos eleverna och de skulle få en förståelse för 

regelns nödvändighet. I ett äkta dialogiskt klassrum hade detta varit naturligt. 

9.8 Talutrymmet - jämnt fördelat?
Trots att eleverna i intervjuerna upplever att alla får lika stor del av talutrymmet i klassen, är 

en möjlig tolkning att så inte är fallet. Genom att pojkarna berättar att de kan välja att prata 

rakt ut om ingen annan säger något och att flickorna håller hårt på regeln att alla ska räcka 

upp handen och vänta på sin tur, anar vi att talutrymmet ändå är snedfördelat till pojkarnas 

fördel, något som Einarsson (2003) belyser vara vanligt. Hon lyfter fram sin forskning som 

visar att pojkar får det största talutrymmet,  trots att lärarna själva upplever att de ger lika 

mycket samtalstid till båda könen. 
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Vi anser att pojkarnas initiativförmåga egentligen är ett naturligt  förhållningssätt,  eftersom 

turtagning sker på ett naturligt sätt i en genuin dialog, något som Dysthe (1996) belyser och 

eftersträvar i fler klassrum. Flickorna upplever dock att pojkarna bryter mot en regel som de 

anser vara nödvändig för att det inte ska bli rörigt. Elevernas berättelser om hur det går till när 

de samtalar i helklass, ligger väl i fas med det som forskning visar. Granström och Einarsson 

(1995) belyser att det är läraren och inte eleverna som har ensamrätten på att fördela ordet i 

klassrummet, något som pojkarna menar är det vanligaste i deras klassrum. Eleverna känner i 

och för sig att det inte är så ofta de samtalar i helklass, mer än vid genomgångar. Då är det 

naturligt att det är läraren som berättar eftersom han redovisar något för dem.  

För att genuina klassrumssamtal ska kunna genomföras behövs det återkommande träning. 

Det gäller  att  lära  sig att  lyssna  för att  förstå  var det  passar  sig att  komma med inlägg i 

samtalet. Om detta fungerar kommer troligtvis samtalen bli mer innehållsrika och leda framåt. 

Med handuppräckning som turtagningsregel, känns det som att eleven behöver ha tur för att 

samtalet ska dröja sig kvar så att elevens inlägg verkligen passar in. Läraren kan nämligen 

inte veta vem det är av dem som har händerna uppsträckta, som sitter med det mest passande 

inlägget.  Dysthe  (1996)  poängterar  att  en  diskussion  bygger  på  ”… att  ett  inlägg ska  ge 

upphov till ett annat, och det dialogiska är därmed inbyggt i själva formen” (s 67). Vi ser att 

läraren i sådana miljöer blir ett slags samtalsstöd för eleverna. Istället för att fördela ordet till 

dem som sitter med uppräckta händer, ingår läraren naturligt i samtalet. Lärarens ansvar är då 

att fånga upp det som eleverna säger och att föra detta vidare i samtalet. Om samtalen blir mer 

innehållsrika, tänker vi att fler elever lockas in och deltar i dessa. Eleverna i vår undersökning 

säger  nämligen  att  det  finns  elever  som väljer  att  inte  prata  i  helklass,  även  om de  ges 

möjligheter till  det.  Vi tänker att de elever som känner starkt obehag över att tala i större 

grupper, ändå på något sätt behöver få känna att de har något att tillföra. Dysthe (1996) anser 

att också skriftspråket ska innefattas i en genuin dialog. Hon ger exempel på hur lärare kan 

införliva  elevers  tankar  utan  att  eleverna  behöver  uttrycka  sig  verbalt.  Dysthe  menar  att 

läraren genom att  synliggöra tankar som elever uttryckt  i  skrift,  således bidrar till  att  fler 

elever får känna delaktighet och meningsfullhet.  Eleverna i vår studie uppger inte att detta 

förfarande är något som förekommer i deras klassrum. De använder den s.k. loggboken som 

en länk mellan lärare - elev och hem. Det huvudsakliga syftet med boken är annars att de 

planerar och utvärderar sitt skolarbete veckovis i denna. Vi anser att loggboken har en större 

potential  än  så.  Eftersom  den  är  en  länk  mellan  lärare  och  elev  kan  den  vara  ett 

komplimenterande verktyg i en genuin dialog. 
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9.9 Sammanfattning
De frågor vi ställde oss inför vårt arbete har vi fått besvarade genom våra elevintervjuer och 

vi  anser  därför  att  vårt  syfte  med  studien  är  uppnått.  Våra  funderingar  för  huruvida  den 

fysiska  miljön  har  betydelse  för  kommunikation  och  lärande,  anser  vi  vara  besvarade. 

Eleverna är eniga om att  den nya  skolmiljöns förträfflighet.  Det handlar  inte  bara om att 

skolan känns fräsch, utan de trycker på möjligheterna till att kunna interagera på fler platser 

än  i  klassrummet.  Eleverna  får  stora  möjligheter  till  att  samtala  i  klassrummet,  vilket  är 

möblerat på ett sätt som vi anser inbjuda till interaktion. Trots miljöns goda förutsättningar 

kan vi se att  möjligheterna till  ett  fördjupat lärande ändå inte utnyttjas  till  fullo.  Eleverna 

verkar inte få kontinuerliga tillfällen till att arbeta med uppgifter som förutsätter samarbete. 

Kopplar vi deras erfarenheter till våra kommunikationsdimensioner kan vi se att de dialoger 

som utspelar sig oftast sker i möten mellan elever. Det är påtagligt att eleverna upplever att de 

inte blir lyssnade på och att de inte känner att de har ett reellt inflytande över sitt eget lärande. 

För oss är det tydligt att det är lärarens förhållningssätt som ligger till grund för när, var och 

hur  dessa  elever  ges  eller  fråntas  möjligheter  till  kommunikation  och  delaktighet.  Det  är 

läraren som har makten. 
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10. Självkritisk granskning
 Vi vill lyfta några av de val vi har gjort och som vi tycker är värda att reflektera över. Vi 

problematiserar vårt teorival, intervjusituationerna och svårigheter med att väcka intresse för 

att deltaga i studien. 

10.1 Teoribygge? 

När det gäller vår teoretiska utgångspunkt har vi angett att vi utgått från ett sociokulturellt 

perspektiv.  Kanske  har  vi  inte  varit  helt  konsekventa.  Eftersom  vi  lyft  det  deliberativa 

samtalets  potentialer,  vill  vi  nämna  att  Larsson  (2004/2007)  utgår  från  den  amerikanska 

pragmatismen  när  han  förklarar  deliberation.  Han förklarar  pragmatismens  grundläggande 

idéer som att kunskap växer fram genom handlingar. Människan betraktas som en aktiv och 

handlande varelse och som genom det sociala sammanhang den ingår i utvecklar sin kunskap. 

Kärnan inom pragmatismen  är  att  använda  kunskap  som ett  medel  att  lösa  problem och 

kritiskt granska de konsekvenser en handling får. För en pragmatiker är handlingen i fokus, 

medan det är språket som är centralt i det sociokulturella perspektivet. Eftersom språket är 

viktigt när handlingar ska granskas i ett demokratiskt syfte, kan vi ändå koppla detta till ett 

sociokulturellt förhållningssätt. Alla i gruppen ska ha rätt att få komma till tals. Vi relaterar 

till det som Eliasson (2006) menar vara teoribygge. Hon säger att en teori kan vara tillräcklig 

för ett helt arbete, men att flera kan användas om problemformuleringen inte kan besvaras 

med hjälp av en enda teoretisk utgångspunkt.  Kan det  vara så att  vårt  arbete  är  ett  slags 

teoribygge, eftersom vi lutar oss mot det sociokulturella perspektivet, men också indirekt i 

den amerikanska pragmatismen och kopplar dessa till makt och demokrati? 

10.2 Hur når vi elevers upplevelser?
En annan sak vi funderar över är vårt val att intervjua elever i grupp. Tanken var att öppna 

upp  för  ett  avslappnat  och  informellt  samtal,  vilket  vi  tyckte  fungerade  mycket  väl  i 

flickgruppen. Under den intervjun upplevde vi att vi var samtalsledare som deltog naturligt i 

samtalet. Flickornas samtal byggde vidare på deras egna inlägg genom att de överlappade och 

fyllde  i  åt  varandra,  vilket  Dysthe  (1996)  menar  kännetecknar  en  äkta  dialogsituation.  I 

pojkgruppen däremot, upplevde vi att det var lite mer svårpratat. Det var en av pojkarna som 

stod för en stor del av det som sades. Vi försökte få de andra mer aktiva genom att vända oss 

direkt till dem vid frågeställningarna eller genom att omformulera vissa frågor ifall de inte 

hade förstått. Detta var inte helt enkelt. 
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Frågorna blev i vissa fall alltför övertydliga, vilket sannolikt bidrog till att en del av svaren 

inte blev särskilt utvecklade. Vi borde istället ha vågat vänta ut tystnaden en stund, för att ge 

dem chansen att tänka efter lite mer.  En annan sak vi funderar över och som kanske haft 

inverkan på pojkarnas något reserverade hållning,  är  att  vi  efterlyste  deras  upplevelser av 

kommunikation och delaktighet. En upplevelse är ett psykologiskt tillstånd och att delge andra 

sina innersta tankar kan vara känsligt. Pojkarna kanske hade tyckt att frågorna varit lättare att 

besvara om vi istället frågat efter deras uppfattningar och erfarenheter. 

Vi  kan  se  en  stor  skillnad  i  hur  pojkarna  och  flickorna  mötte  våra  frågeställningar.  För 

flickorna verkade inte frågor om deras upplevelser vara känsliga. Tvärtom, de byggde vidare 

med egna inlägg på varje fråga och de lyfte självmant sina egna upplevelser av mer känslig 

karaktär. Är det så att flickor och pojkar rent generellt  har olika erfarenheter av att öppet 

diskutera de egna känslorna? I så fall har lärare ett stort ansvar att skapa ett klimat där även 

pojkar får träna på att sätta ord på sina upplevelser och tankar. Det ser vi som en mänsklig 

rättighet.  Vi  misstänker  dock  att  den  pojke  som  blev  sjuk  och  inte  kunde  närvara  vid 

intervjutillfället,  säkerligen hade kunnat tillföra mycket i diskussionerna. Vi antar detta, då 

han vid vårt besök visade ett stort intresse för vårt arbete och ställde frågor om detta. Vi tror 

med tanke på detta att även pojkintervjun hade flutit på lättare då.  

Som vi nämnde tidigare var vår tanke att  intervjua elever från olika klasser för att  få ett 

bredare perspektiv.  Med facit  i  hand känner vi dock att  det var bra att  eleverna kom från 

samma  klass.  Med  tanke  på  ovanstående  resonemang,  misstänker  vi  att  det  kanske  varit 

svårare för eleverna att våga öppna sig i samtalen om de kommit från olika klasser. De kanske 

inte  hade  känt  sig  lika  trygga  som i  den  egna  gruppen.  Vi  hade  däremot  kunnat  få  en 

ytterligare  bild  av  elevers  upplevelser.  Dessa  elever  kan  ha  andra  erfarenheter  av  lärares 

förhållningssätt  och  vi  hade  då  kunnat  jämföra  dessa  och  se  om  detta  inverkat  på 

möjligheterna till  kommunikation och delaktighet. Vi har istället fått ta del av likheter och 

skillnader  av  elevers  upplevelser  utifrån  samma  klassrumskultur,  något  som  var  mycket 

intressant. Det finns vissa skillnader av upplevelserna mellan pojkar och flickor, men även 

inom det egna könet.    
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10.3 Kontaktsvårigheter och lärarbortfall
Avslutningsvis vill vi lyfta ett par svårigheter som vi stötte på inledningsvis i processen med 

vårt arbete. Den första svårigheten var att få kontakt med någon skola som ville medverka i 

studien. Trots att vi tagit den första kontakten via telefon med olika rektorer, för att sedan på 

deras uppmaning via mejl specificera vår undersökning, fick vi ingen respons alls. Vi funderar 

över  om  det  kan  vara  så  att  vår  önskan  om  skolans  medverkan,  kanske  stannade  hos 

rektorerna istället för att föras vidare in i arbetslagen. I annat fall anser vi att det är respektlöst 

att  inte  ens  bemöda  sig  med  att  tacka  nej  till  att  medverka.  Processen  blev  genom detta 

onödigt lång, eftersom vi väntade in och påminde om svar flera gånger. 

Vi upplevde även ett liknande problem på den skola dit vi var välkomna att genomföra våra 

elevintervjuer. Vår tanke var från början att även ta del av lärares erfarenheter och tankar, 

angående den fysiska miljöns betydelse.  För att  ta reda på hur eller  om de förändrat sina 

arbetssätt, genom att de fått tillgång till en ny och kanske mer stimulerande miljö, skickade vi 

i samråd med den klasslärare vi hade kontakt med, ut en enkät med några få frågor angående 

detta. Tyvärr gav detta inget resultat,  trots att läraren vi hade kontakt med verkade väldigt 

entusiastisk  och intresserad.  Inte  en enda  lärare  gav oss,  vare  sig  någon respons eller  ett 

avböjande  svar,  trots  upprepade  påminnelser  där  vi  vädjade  om deras  medverkan.  Vi  har 

funderat mycket över vad detta kan bero på. Kanske är det så att lärarna inte alls har förändrat 

sitt arbetssätt i den nya miljön? Eleverna upplever visserligen att det är stora förändringar som 

skett, men de fokuserar på den arbetsro de upplever att de nu har, till skillnad mot tidigare. 

Det är nämligen inte mycket i deras berättelser som tyder på att de arbetar med uppgifter som 

förutsätter kommunikation och samspel. Om detta är anledningen till att lärare inte ville delge 

oss sina erfarenheter, menar vi att det är tragiskt, eftersom de har så goda förutsättningar till 

skillnad  mot  många  andra  skolor.  Till  en  början  kände  vi  lätt  panik  och  trodde  att  vår 

underökning skulle förlora något av sitt syfte. I efterhand känner vi dock att studien blev mer 

sammanhållen och djupare fokuserad. 
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10.4 Sammanfattning och vidare forskningsfråga
Det vi har känt varit angeläget att problematisera är svårigheterna att avgöra vilken teori en 

undersökning kan grunda sig på. Vi har ringa erfarenheter av detta, men tycker ändå att vi lärt 

oss  mer.  Vi har  även belyst  de svårigheter  vi  reflekterat  över när  det  gäller  intervjuerna. 

Dessutom är lärares ointresse av att medverka i vår studie något som vi diskuterat fortlöpande 

under arbetets gång. Vi kan inte riktigt släppa tanken på vad det hade inneburit för vår studie, 

om  vi  kunnat  koppla  samman  elevernas  upplevelser  med  lärares  tankar  om  den  fysiska 

miljöns  eventuella  effekt  på  deras  undervisning.  Därför  är  våra  tankar,  att  om  vi  får 

möjligheter att forska vidare, kommer vi att fokusera på den del av studien som nu föll bort. 

Vi  vill  verkligen  veta  hur  lärare  resonerar  angående  den  fysiska  miljöns  betydelse  och 

förutsättningar för kommunikation och delaktighet!     
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11. Avslutande reflektioner
Vi känner att vi fått en betydande inblick i vad det innebär att forska och att genomföra en 

studie. Visserligen kanske inte vårt resultat är något som kan betraktas som revolutionerande i 

forskningsvärlden, eftersom det troligtvis inte är helt nya upptäckter som vi presenterar i vårt 

arbete. För oss själva däremot, har det inneburit flera nya upptäckter och vi har dessutom fått 

stöd i  våra  tankar  om vilka konsekvenser  lärares  förhållningssätt  har  för  eleverna.  Lärare 

behöver reflektera över vilken människo- och kunskapssyn de har för att kunna möta eleverna 

på ett respektfullt sätt. Om vi har en relationell människosyn ser vi mötet med den andre som 

utvecklande även för oss själva. Vi lär av varandra genom hela livet. Vi menar att oavsett vem 

vi möter, stor som liten, har denne något att berätta. Är vi genuint intresserade av den andre 

kan kommunikationen leda till en vidare och djupare kunskap. Det är en stor skillnad på att 

prata  med eleverna  mot  att  prata  till dem.  I  Pedagogiska Magasinet uttrycker  en  lärare 

följande: ”Jag ser alltid på barnen och pratar med dem om vi möts i korridoren” (nr 4, 2006, s 

18, vår kursivering). Om vi jämför detta uttalande med det som vi tolkar vara Dahlberg & 

Moss (2005) budskap om att  mötas  på samma nivå,  anser vi  att  den här  läraren inte  har 

samma relationella människosyn som vi tycker att en lärare bör ha. För det första säger hon att 

hon ser på barnen, vilket vi tycker är en stor skillnad mot att se barnen. För det andra säger 

hon  om vi möts, vilket indikerar att det inte är så viktigt att verkligen  möta eleverna.  Det 

känns mer som om hon ”råkat” springa på dem. Vi är övertygade om, att en lärare som är 

genuint intresserad av eleverna och betraktar dem som likvärdiga, inte skulle uttrycka sig på 

detta sätt. En intresserad lärare söker, enligt vår mening, själv ofta kontakt med sina elever. 

Frågan blir då inte om vi möts, utan när vi möts. Vi vill avsluta med några tänkvärda ord från 

Arnér & Tellgren (1998): 

Om vuxna lär sig lyssna på vad barn har att säga och om barn fick komma till tals med sina tankar 
på allvar så skulle vuxenvärlden få hjälp att tänka på nya sätt och ur synvinklar som vi kanske har 
glömt och kanske inte ens kan tänka oss in i längre, eller kanske aldrig haft (s 76).   

Vi hoppas att fler än vi tar med sig innebörden av dessa ord i sina kommande möten med barn 

och ungdomar. Vuxna har mycket att lära av barn, bara vi vågar öppna upp för genuina möten 

och verkligen vågar lyssna på vad de har att säga! 
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Bilaga 1
Till berörda föräldrar!

Hej! Vi är två studenter vid Örebro universitet som läser sista terminen på Lärarprogrammet. 

Vi håller på att skriva vårt avslutande examensarbete i form av en c-uppsats, i vilken vi vill 

undersöka elevers erfarenheter av samtal i klassrum. Vi vill veta när, var och hur de känner att 

de är delaktiga i samtalssituationer. För att få reda på detta önskar vi ställa några frågor till ett 

antal elever och behöver därför Ert medgivande för att Ert barn ska kunna deltaga. Vi kommer 

att  intervjua  eleverna  i  grupper  och  dessa  samtal  kommer  att  spelas  in  för  vår  vidare 

bearbetning. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att elever och 

skolas  namn inte  kommer  att  nämnas  i  examinationsarbetet.  Dessutom kommer  inspelade 

band och eventuella anteckningar att förvaras på ett säkert ställe och förstöras direkt efter att 

vår uppsats blivit godkänd.   

Om Ni undrar över något är Ni välkomna att maila Era frågor till oss.

Med vänliga hälsningar Catarina Pettersson & Annika Rudberg

catarina.nordqvistv051@student.oru.se, 

annika.rudbergv061@student.oru.se

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Jag/vi godkänner att mitt/vårt barn får deltaga i intervjun. 

Barnets namn: …………………………………………………………

Föräldrars underskrift: ………………………………….......................

                                    …………………………………………………

Talongen lämnas till klassläraren senast den…. /….-09.     Tack!
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Bilaga 2

Intervjuguide 

Hur är det att gå i sexan på ………..?

På vilket sätt kan miljön inbjuda till samtal? Skillnader mot hur det var i den gamla skolan?

Vad finns det för regler?

Känner ni att ni blir lyssnade på? Hur vet man att någon lyssnar? Lyssnar ni på varandra? Hur 

visar ni det i så fall?

Känner ni att det är ok att prata och ta hjälp av varandra? När gör ni det?

Hur känns det, hur går det till när ni samtalar i helklass?

Kan alla komma till tals? Vad är det som gör att alla kommer - eller inte kommer till tals? 

Diskuterar ni det ni tycker olika om? Hur känns det att säga något som man kanske vet att de 

flesta andra kanske inte håller med om? Vad händer då?

Hur känns det, hur går det till när ni samtalar i grupp? 

Indelning, storlek?

Hur känns det, hur går det till när ni samtalar i par?

Indelning?

Behövs läraren när ni arbetar i par eller i grupp? På vilket sätt i så fall?  

Upplever du att läraren ställer frågor för att få reda på hur du tänker eller för att du ska svara 

”rätt”? 

Anser ni att ni får tillräckligt med tid för samtal, grupp- och pararbete?
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