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Det här är en studie av samtal i ett karaktärsämne (ett 
ämne som hör ihop med programmets speciella profil) på 
ett yrkesprogram – där eleverna utbildas till elektriker.  
I forskning om skolan har undervisningens ’verkstads-
golv’ och vad som faktiskt sker där varit relativt avlägset.  

De praktiska inslagen i yrkesprogrammens verksamhet har mer eller mindre 
glömts bort. Den här studien beträder ’jungfrumark’ i samtalsforskningen 
genom att utöver samtal i klassrummet också  analysera praktisk verksamhet 
ute på arbetsplatser.

 Analyserna är empirinära och tar ett helhetsperspektiv där rummet, 
kroppen och hanterade objekt ses som samordnade kommunikativa resurser 
tillsammans med talet. Analyserna fokuserar på elevernas handlingar – vil-
ket är en skillnad från många tidigare studier, som oftast inriktat sig på vad 
läraren gör. Genom att flytta blicken bort från katedern och ut över hela 
klassrummet framträder en flexibilitet och en dynamik i samtalen ur ett nytt 
perspektiv. En medvetenhet om och förståelse för denna samtalens ekologi 
behövs som grund för diskussioner om skola och pedagogik; eftersom  den 
utgör myllan i vilken pedagogiska metoder och olika agendor (inte minst 
politiska) skall planteras. 

För den språkintresserade, eller den som är intresserad av människan som 
kommunikativ varelse överhuvudtaget, går det  i studien också att lära om 
mer universella språkliga fenomen. Hur språkets flexibilitet, mångtydighet 
och poetiska egenskaper verkar och används i naturligt tal. Att människor 
till exempel inte alltid är ute efter att göra sig fullt begripliga inför varandra. 
Ett litet glapp, eller en otydlighet, i den gemensamma förståelsen kan ha sina 
fördelar; kanske är det till och med nödvändigt för att kunna genomföra 
verksamheter som präglas av spänningsförhållanden? Och poetiska inslag i 
språk är inte bara något som hör litteraturlektioner om lyrik och skaldning till. 
Man kan faktiskt säga att det skapas poesi i elklassrummet, mest hela tiden.
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