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1 Bakgrund 
 
Mitt intresse för interaktion mellan människor har inte grund i någon enskild händelse utan 
har vuxit fram och mognat under en lång tid. Under åtta år arbetade jag i förskolan och hade 
där en nära kontakt med barn, deras anhöriga och med arbetskollegor. Samtal var naturligtvis 
en förutsättning för att vi vuxna skulle kunna samordna och informera oss med barnens bästa 
för ögonen, och naturligtvis även ett sätt att upprätthålla kärleksfull kontakt med barnen. Men 
samtalen var också ett metodiskt arbetsredskap som jag använde för att fostra och undervisa 
barnen, och således hade en stor del av mina samtal i förskolan ett speciellt syfte som skulle 
leda fram till ett specifikt mål. Jag upplevde under min kontakt med skolan att i 
klassrumsmiljön fick dessa lärande samtal så mycket mindre utrymme, jämfört med i 
förskolan. Jag tyckte att monolog fick större utrymme liksom enskilt arbete, och att 
talutrymmet i större utsträckning användes till talträning och frågor med svar men inte till 
samtal. Jag började fundera på vad som kan främja eller begränsa samtalsutrymmet i skolan 
och över lärarnas inställning till att använda samtalet som arbetsredskap i undervisningen.  
 
I mitt arbete inom förskolan reflekterade jag också över hur mycket tid många barn tillbringar 
i verksamhet utanför hemmet. Detta gäller i lika hög grad skolbarn, som efter skoldag oftast 
vistas på fritidshem så länge de inte är för gamla. Det verkar finnas en risk för att 
samtalstillfällena med vuxna hemma blir få, och då ligger det nära till hands att undra över 
samtalskontakten med vuxna i skolan där barnen tillbringar så mycket tid. Finns tid och lust 
till samtal i klassrummet? 
 
 
2  Syfte 
 
Mitt syfte med detta arbete är att undersöka hur lärare använder samtalet som metod för att nå 
mål i sin undervisning. Jag vill också ta reda på vad som påverkar samtalsfrekvensen i 
klassrummet. Alltså vilka omständigheter som begränsar eller möjliggör samtal. Uppsatsen 
har också till syfte att belysa huruvida lärarens upplevelse av samtalsmiljön överensstämmer 
med elevernas uppfattning om densamma.  
 
 
3 Problemformulering. 

 
• Hur använder läraren samtalet som arbetsform i undervisningen? 

 
• Vilka goda respektive dåliga förutsättningar dikterar villkoren för samtalsaktiviteten i 

klassrummet? 
 

• Hur upplever eleverna samtalsmiljön i klassrummet? 
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4 Litteraturgenomgång 
 
4.1 Inledning 
 
”Det är lätt att föra samtal men det är betydligt svårare att göra en analys av det.” (Nilsson, 
1993 s. 30). Samtal kan föras, beskrivas och analyseras ur flera synvinklar och på olika 
nivåer. Man kan se på samtalets syntax (grammatiska regler), på samtalsregler (hur talet 
organiseras), den semantiska delen (förhållande mellan språk, situation och innebörd) eller 
icke verbala uttryck. Jag har i liten utsträckning berört dessa delar utan istället fokuserat på 
samtalets socialpsykologiska nivå och strategiska nivå (Nilsson, 1993). Detta för att jag tyckte 
det var ett perspektiv som bäst svarade på mina frågor. Björn Nilsson förklarar att man på en 
socialpsykologisk nivå definierar situationen och ser på roller, normer, relationer, makt och 
attityd i en kontext. Strategisk nivå handlar om hur regler och strategier används för att uppnå 
mål, påverka situation eller samtalets gång och dess konsekvenser (Nilsson, 1993)..  
 
 
4.2 Kort definition av begreppet ”samtal” 
 
”Att tala med varandra betyder ömsesidigt utbyte av tankar och känslor.” Detta kräver ett 
aktivt lyssnande av dem som deltar i samtalet (Salomon, 1988 s. 14).  
 
”Samtalet är den huvudsakliga mötesplatsen för människor.” (Gyland, 1998 s.10). 
 
Begreppet samtal omfattar en mängd olika typer av kommunikation. Gemensamt för alla typer 
och tillräckligt för att definitionen samtal ska vara riktig är att det sker ett ”… utbyte av talad 
information mellan två eller flera personer.”  (Strömqvist, 1989  s. 11).   
 
Enligt Björn Nilsson är samtal symbolisk kommunikation i ord och handling mellan 
människor. Men Björn Nilsson menar också att även en persons inre monolog eller prat med 
sig själv, är en form av dialog som kan definieras som ett samtal (Nilsson, 1993). 
 
Samtal är samverkan då ”… två eller flera människor använder verbala och ickeverbala 
signaler för att dela med sig något av sig själva.”  (Dimbleby, 1997 s. 138). 
 
Samtal är interaktion, ett samspel mellan samtalarna. Det är inte förutsägbart utan varje tur 
och varje replik förändrar innehållet och ger nya förutsättningar till fortsättning. På så sätt är 
samtalet är hela tiden i rörelse (Garme, 1992 i Siv Strömquist, 1992). 
 
Enligt Jan Anward är samtalet ”… en informell språklig interaktion mellan deltagare som har 
direkt tillgång till den andras gester och kroppsspråkliga signaler.” (Anwar, 1983 s. 38). 
 
 
4.2.1 Samtalets karaktär 
 
Att prata med varandra är något vi tidigt lär och antagligen inte ägnar så stor uppmärksamhet. 
Det är en naturlig process i vår uppväxt (Richard Dimbleby, 1995).  Att prata behöver inte 
vara något märkvärdigt men det kan vara det. Det är skillnad på samtal och samtal. 
Kommunikation är inte samma sak som samtal. Vi kan kommunicera med varandra utan att få 
gensvar och utan kontakt mellan parterna. Samtalet är mer. I samtalet är inte meningen att 
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samtalarna som personer ska stå i centrum och inte heller att någon ska tvinga igenom den 
egna ståndpunkten, utan meningen är att man ska delge och ta del av något så att en 
förändring sker. Det är alltså samtalets innehåll som är huvudsaken inte deltagarna (Levin, 
1991). ”Den som inifrån behärskas av tanken på den verkan han som talare kan komma att 
utöva genom det han står i begrepp att säga ödelägger det äkta samtalet.” (Buber i Levin, 
1991 s. 42). 
 
Ordet samtal används ofta som om det vore ett enhetligt begrepp, när det i själva verket 
omfattar många olika situationer med skiftande syften. Gemensamt är att det handlar om 
kommunikation och att det handlar om att förmedla och lyssna. Men samtal är inte synonymt 
med kommunikation även om det är en form av kommunikation. Samtalet är ett möte mellan 
människor genom en dialog där parterna förmedlar och lyssnar, och där sociala aspekter 
ligger i fokus (Mehrens,1998). Parterna har olika erfarenheter, förväntningar och 
utgångspunkter när de möts i samtalet, och dessutom antagligen inte samma syfte med 
detsamma (Grandelius, 1995).  
 
Samtalet präglas alltså av ett ömsesidigt beroende mellan parterna, eftersom de inblandade är 
beroende av bekräftelse av de andra för att utföra en viss roll. Lyssnaren är delaktig i att skapa 
en innebörd i det som sägs och det är inte talaren ensam som avgör innehållet. Samtalet är 
aldrig givet från början utan förhandlas fram och dess innehåll beror på situation, 
förväntningar och syften hos alla deltagarna. Situation och samtal skapas kontinuerligt och 
samtalet revideras hela tiden. För att samtalet ska fortgå måste de medverkande känna att de 
är delaktiga i samarbetet så att de bidrar med någon del, annars riskerar samtalet att dö ut. 
Samtalet är alltså en social handling, ett samarbetsprojekt, där man måste ge plats för flera 
annars blir det en föreläsning och inte ett samtal (Nilsson, 1993). Samtalet blir aldrig färdigt 
eftersom kunskap inte är något absolut som har en slutgiltig färdig form. Därför finns i 
samtalet en öppenhet för en ständig fortsättning. ”Samtal är ett projekt som ständigt är 
oavslutat och måste så förbli, den slutliga repliken kan inte levereras.” (Alsterdal, 2000 s.45). 
 
I samtalet ska ske en ömsesidig anpassning där de talande kontinuerligt omformar ord och 
innehåll beroende på vad motparten återkopplar. Ett aktivt lyssnande förutsätts för detta. Ett 
samtal är levande och det händer hela tiden saker medan det utförs. Ny information bearbetas 
och omstruktureringar föder nya ställningstaganden och åsikter. Samtalet är alltså en 
dynamisk process där ny kunskap förhandlas fram (Strömqvist, 1989). Vid samtal har man en 
mycket kort distans till vad som sägs. På kort tid ska man ta ställning och formulera tal och 
det gör att talaren och lyssnaren blir medvetna om exakt vad som sagts samtidigt (Nilsson, 
1993). ”Orden kan kontrollera talaren snarare än tvärtom.” (Lyttkens,1993 i Björn Nilsson, 
1993 s. 26).  
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4.3 Varför samtal? 
 
En grundläggande förutsättning för samtal är att det finns ett behov av att kommunicera, att 
det finns en önskan att uttrycka något (Mehrens, 1998). Samtalet väcks av en nyfikenhet, ett 
intresse eller en angelägenhet (Grandelius, 1995). Det krävs också att man har förmåga och 
mod att kommunicera. En del människor tar hela talutrymmet genom att tala hela tiden och 
inte lämna rum för någon mer, och därmed omöjliggöra en dialog. Orsakerna kan vara allt 
från nervositet till egoism. En annan grupp människor lider av talängslan och vågar inte ta 
plats i samtalet och därmed försvårar de en samtalssituation (Mehrens,1998). 
 
Vår självbild utvecklas i relationen med andra människor. Genom det bemötande vi får av 
andra lär vi känna oss själva och får en föreställning om vem vi är. Genom den självbild som 
vi bär med oss ser vi på omvärlden och bedömer andra människor (Maltén, 1998). Vi samtalar 
också för att få känna oss trygga. I timmar kan vi prata om saker som vi är rörande överens 
om bara för att få bekräftat att det vi känner är normalt och accepterat. Vi får också en 
referensram som skänker trygghet åt den egna situationen genom att få reda på hur andra 
tänker, tycker och har det. Drivkraften till samtal kan också vara vår nyfikenhet och längtan 
efter nya intryck (Adelswärd, 1991). 
 
Samtal är en avgörande faktor när barn formar en medvetenhet som ligger till grund för hur de 
uppfattar sig själva. När de skapar en identitet. ”Precis som ögonen sägs vara själens spegel, 
vill jag hävda att samtalat är identitetens spegelbild och spegeln för våra relationer till andra 
människor.” (Nilsson, 1993 s. 31). Identitetsskapandet är en process och andra människor ger 
pusselbitar till identitetsbygget. I det vi möter andra människor får vi reaktioner, 
återkopplingar, som säger något om den egna personen, en form av värdering. Ju fler samtal 
vi är engagerade i ju fler pusselbitar får vi som tillsammans kan ge en realistisk bild av oss 
själva. Vi ser oss själva i andra. Denna utveckling sker kontinuerligt hela livet, och positiva 
bemötanden ger underlag för en mer positiv självbild. Utan samtal blir det omöjligt att se sig 
själv och hitta sin identitet. Bakom varje samtal finns en önskan att bli bekräftad, att min 
självbild stämmer, kan byggas på och omstruktureras och när detta fungerar kan samtalet 
också överföra information, förmedla känslor eller uttrycka attityder (Nilsson, 1993). 
 
För en god språkutveckling räcker det inte med att höra talat språk. Det är av största vikt att 
man istället får deltaga i den språkliga interaktionen som en jämbördig och respekterad 
samtalspartner. Det gäller att man får känna sig trygg och att det språkliga uttrycket tas på 
allvar. Då kan ett språkligt självförtroende byggas upp som kan ligga till grund för 
utvecklandet av en god kommunikativ förmåga (Anwar, 1983). 
 
 
4.4 Olika sorters samtal 
 
Det är många faktorer som påverkar vilken typ av samtal som förs. I klassrummet beror 
samtalsformen på i vilket syfte samtalet förs och vilka mål samtalarna vill uppnå. Exempelvis 
kan samtalen ha en utredande, relationsfördjupande, konverserande, ställningstagande, 
diskuterande, förhörande, samordnande eller organiserande avsikt. Vidare beror 
samtalsutvecklingen på hur neutralt eller personrelaterat ämnet är och hur tillitsfull relationen 
mellan de samtalande är. I alla samtal finns en gräns för vad som kan beröras och vad som är 
tabu, men var den här gränsen ligger kan skifta beroende på de ovan beskrivna 
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omständigheterna. Andra faktorer som kan påverka är tid och rum. Hur många som deltar och 
deras förmåga att uttrycka sig påverkar också. (Mehrens, 1998). 
 
De sociala utgångspunkterna för samtalet är antagligen olika. Den sociala skiktningen gör att 
det verbala uttrycket formuleras olika vilket också kan påverka samtalets syfte. Också 
kulturella olikheter påverkar uttryckssätt och typen av samtal, liksom kvinnligt respektive 
manligt samtalande kan göra det. Det är lätt att läraren aktiverar sina fördomar och 
förväntningar på hur samtalet ska förlöpa, innan samtalet ens startat. Det är i själva verket 
omöjligt att helt bortse från dessa eftersom de är en del av oss, men det är särskilt viktigt att 
försöka dämpa dessa i möjligaste mån i samtalen med barn (Grandelius, 1995).  
 
 
4.4.1 Det professionella samtalet 
 
I det professionella samtalet agerar läraren utifrån sin professionella yrkesroll där hon axlar ett 
ansvar att utbilda eleverna. Det behöver inte betyda att samtalen initieras av läraren, men det 
är hon som har ansvaret för det pedagogiska innehållet och syftet är att utbilda eleverna 
(Lindhblad, 2001). Samtalstekniken är instrumentet för samtalet. Det finns fyra grundregler 
för det professionella samtalet enligt Karen Zimsen. 
 

1. Eleven i fokus. Lärarens egen person står tillbaka 
2. Samtalet är målinriktat 
3. Medvetna och ändamålsenliga metoder används för att nå uppställt mål 
4. Samtalet har ett syfte 

 
Dessutom är det samtalsledararens uppgift att stötta och visa intresse och respekt för de hon 
leder i samtalet (Zimsen, 1998). 
 
Ireena Damgard sammanfattar också innehållet i det professionella samtalet. Hon menar att 
det karaktäriseras av: 
 

- en början 
- ett förlopp 
- en avslutning 
- ett syfte 

 
Hon betonar dock också att samtalsledararen står tillbaka och inte har krav på synlighet för 
egen skull. Målet för samtalet kan skifta (Irena Damgaard, 2000).  ”Det professionella 
samtalet har ett mål. Det har inte vänskapen. Detta är en mycket viktig insikt. Missar vi målet 
får vi inte sagt det vi tänkte och vi blir bara frustrerade av att samtalet inte kom till någon 
form av resultat.” (Grandelius, 1995 s. 6). 
 
Det är viktigt att läraren minns att i samtalssituationer i skolan representerar läraren inte bara 
sig själv, utan också skolan som institution. Orden och deras betydelse kan få en större 
innebörd när de uttalas av läraren i egenskap av fackman och representant för skolvärlden. 
Orden kan också fungera som ringar på vattnet och det betyder att läraren kanske talar till fler 
personer än hon är medveten om. De sagda orden kommer att berättas vidare, kanske i flera 
led, och beskriva en åsikt eller ett ställningstagande som läraren gjort i sin yrkesprofession 
och som representant för skolan (Zimsen, 1998). 
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4.4.2 Den professionella samtalsledaren 
 
Det finns en risk att skolpersonal underskattar sig själva vilket kan ha sin grund i dåligt 
självförtroende i yrkesrollen. Det gäller att ha en realistisk tro på sig själv. Att stå för det man 
kan men också erkänna det man inte kan är god självinsikt som ger en trygg plattform för ett 
professionellt förhållningssätt gentemot omgivningen (Grandelius, 1995). Det förväntas att 
läraren ska vara en professionell samtalsledarare och samtalspartner, men samtalskonst är en 
livsprocess där övning ger färdighet. Därför bör läraren stimulera utvecklingsprocessen 
genom att skaffa mer kunskap om samtalsförlopp och samtalsteknik. Eftersom vi hela tiden 
förändras genom det vi konfronteras med i vår omgivning, är det också viktigt att titta på sig 
själv. För att var en bra samtalsledarare måste jag veta vem jag själv är och var jag står i 
viktiga frågor, eftersom detta påverkar hur jag hanterar situationer och bemöter människor. 
Förhållningssätt hos oss själva som vi inte är medvetna om kan förvränga samtalet 
(Damgaard, 2000).  
 
Det professionella samtalet är ett verktyg som läraren ska använda för kunskapsbyggande i 
klassrummet. För att detta ska ske framgångsrikt behövs kunskap om och träning i att använda 
redskapet. Träningen sker kontinuerligt genom alla de samtalssituationer som vi deltar i men 
kan också systematiseras. En modell är att följa tre steg: 
 

1. Läs litteratur i ämnet. 
2. Börja i små steg omsätta teorin till praktik t.ex. genom att försöka ställa rätt sorts 

frågor. 
3. Använd olika samtalsteknik beroende på situation och syfte. 

  
En förbättring av samtalstekniken kräver ju dock en medvetenhet om min samtalsstatus. En 
lyhördhet för hur mina samtal utvecklar sig och andras reaktioner, kan delvis ge svar på detta. 
Att i efterhand rekonstruera situationer och försöka se alternativa handlingsalternativ kan 
också vara ett bra sätt att se sitt eget samtalande (Lindh, 1990).  
 
Den professionella samtalsledaren förmår vara personlig utan att bli privat. Skillnaden ligger i 
att när man är personlig delger man den andre en egen erfarenhet som kanske tom är av privat 
karaktär, som t.ex. ”Jag vet hur du menar. När jag var liten så…”.  Men när man delgett 
motparten sekvensen som är avsedd att visa att man faktiskt förstår av egen erfarenhet, 
återvänder man till det professionella förhållningssättet. Detta genom att återknyta till det som 
samtalspartnern nyss talat om, och visa att mitt inlägg bara var ett sätt att visa förståelse och 
inget som samtalet ska dröja kvar vid. Detta gör man genom att exempelvis säga: ”Fast det 
var inte min barndom vi skulle tala om, jag ville bara visa att jag känner igen det du säger.” 
Om samtalsledaren istället hänger kvar vid det personliga och skapar krav på utbyte och 
lyssnande har samtalet fått en privat karaktär (Grandelius, 1995).  
 
För professionella samtal måste alltså kunskap om metod och teknik finnas och aktivt tränas 
för att integreras så att det blir ett naturligt sätt att samtala. Det allra viktigaste för den 
professionella samtalaren är dock att minnas att det är känslorna i det personliga mötet som är 
det centrala. Samtalsmetodik är viktig men inte tillräcklig. Om det inte finns en uppriktig 
känsla, om man inte deltar i samtalet med sin själ, blir samtalet en teknisk historia som inte 
leder till något möte mellan människor eller någon förändring (Enquist, 1996). ”Viktigare än 
samtalsteknik är att du är dig själv och närvarar med hela din uppmärksamhet. Kontakt 
kommer att uppstå först när du presenterar dig själv som människa.” (Alsterdal, 2000 s. 8)  
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4.5 Samtalsproblem 
 
Samtalet är det verktyg som vi använder för att bemöta vår omgivning och lösa problem. Det 
är dock inte alla gånger som vi förmår använda det verktyget ändamålsenligt eller ens rätt. Vi 
kanske använder fel ord, tonfall, attityd eller inställning och samtalet går fel. Detta sker 
kanske omedvetet eller också har vi helt enkelt inte förmåga att göra bättre ifrån oss. Vi har 
kanske lärt oss prata men inte att samtala (Lindh, 1990). Det är ofta lättare att tala om 
varandra än med varandra. Som lärare är det lätt att prata till sina elever istället för med sina 
elever. Läraren säger kanske exempelvis ”Gör så här”, ”Nu ska vi…” Vanligt är också att 
prata förbi varandra istället för att föra ett samtal med varandra. Samtalsparterna tänker då 
mer på att framföra sina egna ståndpunkter och lyssnar inte på vad motparten säger. Det som 
sägs blir en uppräkning av vad var och en vill ha sagt och ingen bearbetning eller omprövning 
av det sagda sker (Salomon, 1988).  
 
Mycket kan gå fel när vi kommunicerar. Det är inte säkert att de signaler och ord som talaren 
skickar ut tolkas på det sätt som talaren avsett när de når mottagaren. På det sättet är det inte 
det ursprungliga budskapet som tolkats utan det som mottagaren uppfattat som budskapet, 
vilket kan vara något helt annat (Maltén, 1998). Ibland generaliserar samtalarna och använder 
ord som ”man” eller antyder saker genom att säga ”du vet”. Detta leder lätt till missförstånd i 
samtalet. Ibland är språket mångtydigt, och samtalsparterna tolkar, fyller i och fyller ut det 
sagda, vilket är det naturliga samtalssättet men som ibland ger upphov till missförstånd 
(Nilsson, 1993). 
 
Kroppsspråk överensstämmer inte heller alltid med orden vi säger och det kan ge upphov till 
felaktiga tolkningar (Maltén, 1998). Dubbla budskap, när någon säger en sak men menar 
något annat, är ofta ett resultat av att förnuftet inte är överens med känslan eller att känslorna 
är motstridiga. Ett ifrågasättande av det dubbla budskapet kan vara positivt då det kan 
klarlägga faktumet att en motsättning finns och kanske därmed hjälpa sändaren att själv få en 
förklaring till detta. Barn har svårt att tackla dubbla budskap från vuxna då de kanske inte törs 
ifrågasätta den vuxnes ord (Grandelius, 1995). 
 
Det är inte säkert att vi deltar i samtalet med avsikt att samtala med varandra. Ibland fungerar 
istället samtalet som ett forum där vi bekräftar och befäster det vi redan tänker och tror oss 
veta. Då finns ingen mottaglighet för något nytt som kan innebära en förändring. Det kan 
också handla om att man fastnat i en roll som man själv och andra förväntar sig ska gälla och 
som omöjliggör ett intryck som faller utanför den ramen. Ofta har vi tagit till oss enkla 
förklaringsmodeller för saker och ting, som vi inte vill rucka på eller ompröva därför att det är 
enklast om de får bestå, och då blir inte heller utbytet av samtalet så stort som det skulle 
kunnat bli (Grandelius, 1995). 
 
Något annat som kan vara ett hinder för goda samtal är användandet av s.k. ”spärrsvar”. I 
dessa fall finns en god tanke från medtalaren att hjälpa till i samtalet men uttrycket blir ingen 
hjälp utan istället ett hinder. Thomas Gordon anger tolv typer av svarskategorier som bör 
undvikas i samtalssituationer (Gordon, 1977 i Maltén, 1998)   
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• Befallningar, order 

 Sluta med det där 
• Varning, hot , uppmaning 

Låt bli det där, annars… 
• Moralisering, bön 

Du borde göra det 
• Råd, förslag, lösning 

Det bästa vore om du… 
• Föreläsning, övertalning 

Inser du att…? 
• Kritik, klander 

Du gjorde fel 
• Beröm, medhåll, smicker 

Du har alltid haft gott omdöme 
• Öknamn, förlöjligande 

Men lilla gumman… 
• Tolkning, analys, diagnos 

Vad du behöver är… 
• Försäkring, sympati 

Det blir snart bättre 
• Utfrågning 

Varför gjorde du så där? 
• Avledning, skämt 

Nu äter vi och glömmer det där eländet 
 

Istället bör den som vill uppmuntra och stimulera till fortsatt samtal använda sig av det 
författaren kallar ”dörröppnare” (Gordon, 1977 i Arne Malten, 1998). Uttrycket får sin 
förklaring i stycke 4.5.1. 
 
 
4.5.1 Hur byggs goda samtal? 
 
För att bygga goda samtal är det framgångsrikt att byta ut spärrsvaren mot ”dörröppnare”. 
Spärrsvaren är då utbytta mot repliker denna karaktär: 
 

• Vill du berätta för mig? 
• Jag har gott om tid att lyssna om du vill prata. Vill du? 
• Kan jag hjälpa dig med det här? 
• Hur känner du dig idag? Berätta för mig. 
• Ibland hjälper det att prata om saken. 

 
Genom att aktivt lyssna på hur replikerna mottages och samtidigt ge små samtalssignaler i 
form av nickningar och bekräftande hummande, får man ett djupare och mer aktivt samtal 
jämfört med om spärrsvaren används. Aktivt lyssnande betyder inte enbart att man visar att 
man lyssnar, utan även att man genom signalerna visar att man också förstår talaren (Gordon, 
1977 i Arne Maltén, 1998). 
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Ett annat effektivt sätt att stimulera samtal är att spegla och kasta tillbaka det nyss sagda.  
 

- Jag har blivit utskälld av Maja, hon var helt galen! 
- Jaså du har blivit utskälld av Maja, det är därför du ser så ledsen ut! 
- Ja vi var nere i källaren och hon bara… 
- Ni var nere i källaren sa du och då kom Maja… 

 
På detta sätt får den talande tid att tänka efter och hjälp att formulera vad han vill ha sagt 
(Strömqvist, 1989). 
 
 Det är effektivt att återupprepa vissa nyckelord som t.ex. ”Hopplöst säger du, hur då?”, eller 
omformulera det som är luddigt som t.ex. ”Jag känner mig som en trasa.” ”Du menar att du är 
jättetrött?” (Engquist, 1996).  Dock får man inte låta som en papegoja som upprepar den 
andras yttrande regelbundet (Lindh, 1990). Uppmaningen till att ”Berätta…” är ofta ett 
effektivt sätt att få motparten att prata (Grandelius, 1995).  Även Engkvist varnar för att 
använda diagnoser, fördömande, skuldbeläggande eller annan form av styrning (Engquist, 
1996).   
 
Det är viktigt att ge barnen tid att svara och inte stressa på dem i samtalet. Om den vuxne 
vågar vara tyst en stund fyller barnen kanske ut tystnaden med något de vill säga (Gordon i 
Maltén, 1998). Tystnad kan dock vara svår att hantera då den i många situationer kan kännas 
tryckande och obehaglig och det är då lättare att fylla ut den med vad som helst bara det inte 
är tyst. Samtal präglas också ofta av effektivitet och tystnad kan ses som ett slöseri med 
resurser, tid, som ödslas bort. Ibland är det oklart vem som har ordet och då kan en förvirrad 
tystnad uppstå. Det bästa sättet att bryta en tystnad kan vara att säga: ”Vad tänker du på?” 
(Bendix, 1978 i Lindh, 1990).  
 
Det är också viktigt att uttrycka sig tydligt. ”Skärp dig!” säger inte mycket om vad som 
förväntas, bara att jag gör något fel. Det är svårt för barn att reda ut dessa uttryck som vuxna 
slänger ur sig utan att ge någon tydlig information om vad de faktiskt menar att barnet ska 
göra. Ibland kan det vara effektivt att släppa in fantasin i samtalet för att se bortom hindren 
och mot nya möjligheter. Genom att använda ordet ”om” kan man se på en situation på ett 
nytt sätt som kanske inte är möjligt egentligen. T.ex. ”Om inte det du nyss sa begränsade dig, 
hur skulle du göra då?” Efter en viss ovan tvekan inför sådana möjligheter kommer oftast 
mängder av omöjliga, oväntade och kanske också möjliga lösningar. En fråga som: ”Vad 
skulle du göra om du vann en miljon?” kan ge upphov till ett mycket spännande samtal 
(Grandelius, 1995). 
 
 
4.5.2 Förhållningssätt i goda samtal 
 
En professionell samtalare har en klar samtalsstruktur.  För det första är förhållningssättet 
viktigt. Alltså vilken attityd och inställning som förmedlas i samtalet. Det mest framgångsrika 
sättet att förhålla sig är att vara en bekräftande och konfirmerande samtalspartner. Det innebär 
att man, även om man inte delar de åsikter som uttrycks, lyssnar och tar den andre på allvar 
genom att t.ex. säga ”jag förstår vad du menar, men…”. För bra samtal gäller det för 
samtalsledaren att hålla igen på egna värderingar för att undvika att styra samtalet, och inte 
heller bedöma eller fördöma det som kommer fram, hur konstigt det än verkar. Istället bör hon 
be talaren utveckla det hon säger. Till samtalsstrukturen hör, för det andra, att ha ett mål med 
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samtalandet. För att nå målet måste en tredje del fungera nämligen sättet att formulera 
frågorna. Frågor som ”hur” ”vad” ”hur tycker du” ”vad menar du” ”hur reagerar du” ”hur 
yttrar det sig” ”blir du ledsen eller…” ”vad hindrar dig att…” bör flitigt förekomma 
(Engquist, 1996). Frågorna måste ha ett genuint och ärligt syfte om de ska vara effektfulla. De 
måste vara en ärlig undran att få veta något man inte vet och inte var en skenfråga som 
frågaren i själva verket redan har ett bestämt svar på.  Om man frågar: ”Hur tänkte du när 
detta hände?” men samtidigt redan har en klar uppfattning om hur personen tänkte, är man 
inte särskilt öppen för svaret och frågan blir oviktig att ställa. Frågan ”varför” ska dock 
användas med sparsamhet eftersom den ofta är svår att svara på. Den kräver ett härledande 
och ett utredande av logiskt samband som kan vara svårt att redogöra för, särskilt för barn. 
”Varför” har också en anklagande eller ifrågasättande klang som bör undvikas (Grandelius, 
1995). 
 
För goda samtal gäller det att vara lyhörd och visa respekt för övriga samtalare. Ofta talar man 
om att kommunikationen ska vara ”rak”, men det är inte alltid detta ger de bästa samtalen, 
särskilt inte i vardagssamtal utan möjligen då i förhör eller utredande sammanhang 
(Wardhaug i Nilsson, 1993). Ärlighet används bäst efter en sondering av terrängen och en koll 
av vad motparten väntar sig av samtalet och önskar för reaktioner. En alltför ärlig 
kommunikation utan dessa inlindade trevare, kan upplevas som burdus och oartig och mer 
skada relationen än leda fram till något positivt. Ärligheten som upplevs alltså som kränkande 
och vi känner oss bortgjorda, även om detta inte var syftet med talarens raka budskap. Man 
bör alltså inte i alla lägen säga direkt vad man menar utan istället antyda och indirekt beröra 
det man vill ha sagt. En risk finns för att samtalet blir fullt av outtalade antydningar och frågor 
men vi brukar vara bra på att läsa mellan raderna och ta upp de trådar som passar (Nilsson, 
1993). ”Samtalet blir som en labyrint man letar sig fram i för att komma till målet eller 
slutpunkten.” (Wardhaug, 1985 i Nilsson, 1993 s.38). 
 
Irena Damgaard menar också att raka budskap och ärlighet ska användas med omdöme. Det är 
lätt att ärligheten ger motparten en psykisk dask som aktiverar dennes försvarsmekanismer. 
Han förnekar, förtränger, skjuter skulden på någon annan eller slutar kanske lyssna. I bästa 
fall startar ett gräl. Någon dialog mellan jämbördiga parter blir inte längre möjlig. Vill man 
verkligen ha en förändring av någons beteende eller uttryck nås inte detta med en förebråelse. 
Ett rakt budskap bör vara: 
 

• en icke förebrående beskrivning 
• en upplysning om konkreta konsekvenser av beteende eller uttryck 
• en beskrivning av min egen känsla runt beteendet eller uttrycket 

 
Det raka budskapet i positiv mening är alltså ett konstaterande och inte ett krav, det är ett jag- 
budskap som kräver eftertanke men inte förändring. På detta sätt behöver inte personen gå i 
försvarsställning. Med jag-budskap menar författaren att man uttrycker sig utifrån sig själv i 
direkt form. Istället för att säga t.ex. ”Din text är svår att läsa.” säger man t.ex. ”Jag har svårt 
att läsa din text.”  (Damgaard, 2000). Även Bengt Grandelius menar att öppen kritik eller 
anklagelser bara skadar byggandet av bra samtal. Att istället för att säga ”Nu var du riktigt 
dum” säga ”Nu blev jag faktiskt ledsen när du sa sådär” lämnar en större öppning för fortsatt 
samtal (Grandelius, 1995).  
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Att man ska var försiktig med kritik och anklagelser betyder inte att man behöver var överens 
i allt, tvärtom. Åsikter behöver inte ställas mot varandra för att utröna vilken som är sann. 
Istället kan åsikt läggas till åsikt och relateras till varandra för att byggas på och förändras. 
Det måste också finnas en acceptans för att vi har olika åsikter och vill behålla dem, och helt 
enkelt strunta i att reda ut rätt eller fel. Att direkt säga ”du har fel” ger antagligen inte något 
gott utvecklande av samtalet. ”Jag håller inte med dig” är ett finare sätt att uttrycka samma 
sak, men ordet ”inte” har en negativ klang som kan vara onödig. Att istället säga ”Jag har en 
annan uppfattning…” sänder mer positiva signaler. Det säger att jag hör och respekterar vad 
du säger men har en annan sida av saken som jag vill tillfoga för att se om vi kan finna något 
gemensamt i detta (Grandelius, 1995). Ibland behöver ett samtal hetta till lite. Det är 
mångfalden och det motsägelsefulla som är meningen med att samtala. Om alla är överens i 
ett samtal kan det till och med ligga på samtalsledaren att leta efter meningsskiljaktigheter, 
kanske genom ett provokativt inlägg, som får fart på diskussionen. Olikheter gör samtalet 
intressant om de accepteras men extrema åsikter som t.ex. rasism strider mot skolans 
värdegrund och kan inte accepteras (Alsterdal, 2000). 
 
 
4.5.3 Att lyssna 
 
Den kinesiske tänkaren Chu-ang-Tzu sade att ”Det man hör med öronen är en sak. Det man 
hör med förståelsen är en annan. Men det man hör med själen är inte begränsat till något 
enskilt sinne…” (Damgaard, 2000 s. 89). En av de viktigaste förutsättningarna för att samtalet 
ska fortgå är lyssnande (Mehrens, 1998). ”Ett samtal upphör om någondera parten slutar 
lyssna.” (Dimbleby, 1997 s. 146). Att lyssna betyder då inte bara att avkoda orden som sägs 
utan ta in all information som avges i form av tonfall, pauser, kroppsspråk och mimik. En god 
lyssnare måste nå bortom orden och läsa mellan raderna för att uppfatta helheten av det som 
sägs. Genom att på detta sätt lyssna och verkligen försöka förstå vad samtalspartnern vill 
förmedla blir lyssnandet också ett lärande. Man tar till sig den andras budskap och sätt att se 
saken och infogar det i sitt eget medvetande och förändras i och med det lite grand (Mehrens, 
1998). Bengt Grandelius talar om en ”…fritt flytande uppmärksamhet som en nära nog 
optimal form av för att hitta oväntade infallsvinklar.” (Grandelius, 1995 s. 11). Med ett sinne 
öppet för det oväntade, med utgångspunkt från att det finns något jag kan få veta som jag 
hittills inte känt till eller ens anat, med en beredskap att vidga vyerna och förändra min 
förståelse och föreställning, byggs de bästa samtalen. Vägen dit går via lyssnandet. Det gäller 
att våga luta sig tillbaka, följa med och verkligen lyssna till det som sägs (Grandelius, 1995). 
 
En vanlig fälla i lyssnandet är att man själv är upptagen med det man ska säga härnäst och 
därför inte förmår ägna hele uppmärksamheten åt den talande. När man samtalar är det inte 
säkert att man behöver säga så många ord själv utan den lyssnades roll är lika stor och viktig 
som den talandes för att samtalet ska bli bra. Olika grader av samtalsstöd i form av frågor, 
ljud, gester och mimik krävs. Även om strävan bör vara absolut närvaro i lyssnandet är detta 
inte alltid lätt att uppnå. Yttre faktorer påverkar förstås, liksom associationer som samtalet ger 
upphov till och som berör en så att man har svårt att lyssna (Mehrens,1998). 
 
Sven Strömqvist tillför en annan aspekt på lyssnandets betydelse. Även han menar att 
lyssnandets konst är av största vikt att behärska eftersom det är en förutsättning för 
talspråksutveckling. För att ge barnet referensramar så att det kan lyssna till sig själv, jämföra 
sin språkstandard och utveckla den vidare krävs något att spegla sig i och något som anger 
referensramar. Det är alltså viktigt vad de vuxna i omgivningen lyssnar på och hur de lyssnar. 
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Läraren blir en viktig vuxen person som står som förebild till lyssnandets konst och det är 
således viktigt att läraren tar sig tid att vara en god förebild. En lyssnande lärare är inte tyst 
och passiv utan visar intresse, reagerar på, reflekterar över och frågar vidare om det eleven 
berättar, liksom hon lämnar utrymme för pauser och tid för lyssnande eftertanke. På så sätt 
kan eleven genom reaktionerna och bemötandet spegla sig och se sin språkutveckling. Vad 
och hur läraren lyssnar säger ju något om talaren och är av betydelse för dess utveckling 
(Strömqvist, 1989). ”Genom att lyssna på andra lär man sig lyssna på sig själv, dvs. bearbeta 
erfarenheter och utveckla kunskapen om sig själv, om yttervärlden och den plats man har i 
den.” (Nilsson, 1993 s. 14). 
 
I lyssnandet ligger också tystnaden som kan innehålla en uttrycksfull information, tanke eller 
känsla. I tystnaden i samtalet lämnas utrymme för en stunds eftertanke och reflektion över det 
sagda. Det blir ett tillfälle att formulera nya tankar utifrån det sagda eller att man hinner ta 
ställning till ett påstående eller en åsikt och tänka efter hur man vill bemöta detta. Med pausar 
i samtalet behöver man inte sitta och tänka på vad man själv ska säga medan den andre talar 
och på det sättet förlora en stor del av samtalet. Dock finns det även tystnader som kan 
upplevas negativa och som förmedlar ett olustigt budskap. Tystnaden kan kännas 
provocerande, hotfull eller likgiltig även om det kanske inte alltid är menat så. Tystnaden 
kanske är ett uttryck för osäkerhet, blyghet eller att personen helt enkelt inte har något att 
säga. Eller kan ju också den negativa effekten vara avsedd. Tystnad kan vara ett manipulativt 
och effektivt vapen i samtal (Mehrens,1998). 
 
 
4.6 Samtalets plats i undervisningen 
 
Björn Nilsson trycker på att detta är ett mycket viktigt område att studera eftersom dialogen i 
klassrummet är avgörande för framgång såväl i ämnesstudier som i andra kunskaper och 
färdigheter. Skoltiden formar dessutom identiteten på ett avgörande sätt. Barnen tillbringar en 
stor del av sin vakna tid i skolmiljö och därför är lärares bemötande påverkar barnen i stor 
utsträckning (Nilsson, 1993). Hur samtalet används i undervisningen är av största vikt. De 
enskilda samtalen är inte bara avgränsade delar utan tillsammans bildar de en helhet som är 
normgivande. Varje samtal är alltså inte livsavgörande men tillsammans är samtalen just det, 
de anger hur omgivningen ser på mig, hur den ska bemötas, vad jag kan förvänta mig och vad 
som förväntas av mig. De många samtalen ger en mall för hur jag ska hantera och bemöta 
omvärlden som är av största betydelse för hur livet ska utveckla sig (Lindh, 1990). 
 
Idag har samtalen i klassrummet framförallt en fakta och informationsmässig karaktär, vilket 
inte är önskvärt. Samtalen i klassrummet bör istället präglas av närhet mellan kunskap och 
handling och språkligt uttryck. Ett jämförande av egna erfarenheter och teoretiska kunskaper 
bör vara grunden i undervisningen. Kunskap bygger på mening och vi minns det som är 
meningsfullt (Nilsson, 1993). Idag är det läraren som tar största delen av talutrymmet i 
anspråk vilket inte på bästa sätt främjar elevernas kunskaps och personliga utvecklig. Istället 
borde det vara de som är där för att lära som fick mest utrymme för språkligt uttryck (Anwar, 
1993). 
 
Det är genom samtal som vi lär känna oss själva likväl som andra, och förvärvar en förståelse 
för varandra. Kommunikationen speglar relationen. Bra samtal ger goda relationer. När 
eleverna kommer till skolan har de tagit ett steg från sina föräldrar och det är viktigt att 
läraren ersätter den samtalstid som förut någon annan gett barnet. Genom att avsätta 
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lektionstid till att tala om tankar och känslor där eleverna får utveckla empati, minskar 
motsättningarna i klassen och en trygg läromiljö uppnås (Gyland, 1998). Faktainlärning måste 
gå hand i hand med en social inlärning som syftar till harmoni. Utan den senare biten lär man 
sämre. Om man i klassrummet upprättar ett forum för samtal där man uttrycker känslor och 
åsikter, reder ut relationer och konflikter och fördjupar förmågan till empati och tolerans, då 
har man banat väg för ett allmänt effektivare skolarbete. Dessa samtal löser upp spänningar 
och ger en harmoni som underlättar lärarjobbet. All undervisning i skolan borde relateras till 
elevernas attityder och värderingar antingen inför, under eller efter ett arbetsområde. Den 
inlevelse som detta ger gör att kunskapen fördjupas och eleverna utvecklas (Edling, 1995). 
 
Samtalet har stor betydelse för inlärning. För att förmedla mina tankar till någon annan måste 
jag ta ställning till vad jag tycker och formulera detta i ord. Genom att höra mina egna ord och 
se någon annans reaktioner på dem, kan saker få en förklaring eller komma i ett nytt ljus. 
Kanske är det först när orden formuleras som jag själv inser och förstår min egen tankegång. I 
och med att jag formulerar och uttalar orden visar jag för mig själv och andra att det här är jag 
och så här tycker jag. Utvecklingen tar ett steg framåt (Alsterdal, 2000). 
  
Alla de lärare som barnet möter i klassrummet har ansvar för dess språkutveckling. Detta 
betyder dock inte att samtal används på samma sätt eller i samma syfte i alla ämnen. Fysiska 
ämnen som gymnastik och slöjd kräver inte någon djupare förståelse för det som sägs under 
lektionen. Det räcker förmodligen med att konkreta begrepp tolkas likartat av alla för att 
samtalet ska få en innebörd. Det vill säga att t.ex. begreppet ”dörr” har samma konkreta 
betydelse för de samtalande. I  SO-ämnen däremot krävs ofta en annan typ av samtal för att en 
djupare förståelse ska nås och kunskapsinhämtandet ska bli effektivt. Samtalen i dessa ämnen 
präglas av att samtalarna förstår varandra på så sätt att begrepp används likadant eller likartat. 
Skillnaden ligger i att samtalarna här väger in tidigare erfarenheter i form av attityder och 
känslor för att nå en gemensam likartad begreppslig förståelse. Detta ger förutsättningar för 
att diskutera olika teman, upplevelser, konfliktsituationer eller moraliska dilemman. Denna 
djupare begreppsförståelse i samtal kan vara svår att nå om parterna har olika kulturbakgrund 
och därmed lägger in olika värden och innehåll i begreppen som används. I ämnen som 
matematik eller olika språk pendlar användandet av det beskrivna djupare 
samtalsanvändandet och det mer konkreta och ytliga. Genom att samtalet på detta sätt 
används olika i olika ämnen stimuleras olika delar av barnets språkutveckling. I de fysiska 
ämnena används ofta konkret material som förtydligar de begrepp som orden uttrycker och 
dessutom används rörelse och kroppsspråk i större utsträckning som uttrycks medel för att 
tydligare markera betydelsen. I SO-ämnen, matematik och språk ställs däremot större krav på 
abstrakta, språkliga uttryck som på ett annat sätt stimulerar språkutvecklingen (Strömqvist, 
1989). 
 
 
4.7 Samtalet som verktyg och metod i undervisningen 
 
”Samtalet är en metod för utveckling och lärande som ligger i tiden, som kommit att lyftas 
fram allt mer, och som man bör behärska.” (Mehrens, 1998 s. 5). Värderingsövningar, 
rollspel och diskussioner är bra hjälpmedel när man arbetar med samtal i skolan. Att träna 
argumentation i övningar som går ut på att argumentera för och försvara en ståndpunkt är 
också värdefull träning som ger eleverna självförtroende att på ett öppet sätt tala inför en 
grupp och stå för en åsikt Ett samtalsforum med en mall som kan stå modell för hur 
konfliktsamtal kan föras är mycket bra. Eleverna lär sig en samtalsteknik genom det 
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regelbundna mönstret i de återkommande samtalen och ökar sin förmåga att delta i och själva 
föra konstruktiva samtal (Edling, 1995). 
 
Att träna barnen i aktivt lyssnande kan vara ett steg på vägen mot en bättre samtalsförmåga. 
Ett sätt att göra detta kan vara att sitta i ring och låta alla elever säga sitt älsklingsdjur. Sedan 
ställer läraren frågor om vilka som blev förvånade över Saras svar eller tyckte likadant som 
Jesper. På detta sätt lär sig eleverna att lyssna på varandra (Wahlström, 1993). Att integrera 
samtalsövningar kring känslotema med bild eller musik, är ofta bra. Att arbeta med känslor 
och använda samtal som metod kräver att klassrumsklimatet är tryggt och tolerant och att 
gruppen känner tillit till varandra, och om man bedömer att någon skulle kunna känna sig 
utsatt kan det vara bättre att samtala väldigt få i varje grupp (Gyland, 1998 ). 
 
Samtalet är en viktig arbetsform för att få barnet att utveckla alternativt tänkande. Här kan de 
träna att i problemlösning se att flera alternativa lösningar är möjliga och avgöra rimlighet. Ett 
sätt att nå dit kan vara att låta eleverna själva hitta egna slut på en berättelse och sedan låta 
dem diskutera över vilket slut som är rimligast och varför. I matten kan läraren berätta om ett 
problem som eleverna får lösa tillsammans och förklara sina tankar kring lösningen.  
Exempelvis kan det röra sig om kartläsning. Eleverna ska ta sig från Ekholmen till Ljungsbro 
en regnig dag respektive en solig dag. De kan använda cykel eller gå. Med hjälp av kartan kan 
de i grupper utröna det bästa alternativet och motivera sitt val av färdväg och färdsätt. 
Säkerligen kommer flera möjliga alternativ till lösning presenteras. Att samtala utifrån bilder 
kan ske i olika ämnen. Det kan bli bra samtal när eleverna beskriver bilden och vad de tror 
sker i en förlängning utanför bilden. Antagligen ser inte alla samma saker eller tolkar dem 
likadant vilket ger intressanta diskussioner. Hypotetiska frågor kan vara utgångspunkt för 
samtal i olika ämnen. T.ex. vad som skulle hända om allt blev dubbelt så tungt som det är nu, 
om alla blommor var gula eller om man kunde köpa ett nytt utseende för en femma. Viktigt är 
också att man för samtal av utvärderande typ (Strömqvist, 1989). 
 
Ett problembaserat lärande bygger på att lärandet sker i sett socialt sammanhang, att det pågår 
en interaktion mellan människor. Det måste finnas möjlighet att formulera och uttrycka sina 
tankar och få respons på detta. Vidare krävs att man själv formulerar det man behöver lära och 
sedan själv är aktiv i sökandet av den kunskapen. Viktigt är också sammanhang och 
verklighetsanknytning. I denna undervisningsmetod är alltså samtalet mycket centralt. Läraren 
handleder och hjälper eleverna att formulera relevanta och rimliga mål och se vägen dit. 
Samtalen mellan eleverna är också viktigt för att metoden ska fungera (Strömqvist, 1989). 
 
Ulrika Leimar menar att läsinlärning förutsätter att man är medveten om hur talspråket är 
uppbyggt och att läs och skrivinlärning bäst övas i verklighetsanknutna och meningsfulla 
sammanhang. Barnen ska alltså lära sig läsa genom samma metod som de lär sig prata. Vi ska 
alltså låta barnet ta del av skrift på samma sätt som de omgetts med talspråk ända sedan de var 
små. Med den här metoden utgår man från helheten och analysera delarna, vilket sker genom 
strukturerade samtal runt exempelvis en berättelse eller en bok. Hon kallar sin metod LTG- 
Läsning på talets grund (Leimar, 1976). En del ser detta som en ny dialogpedagogik som 
tilltror eleven en förmåga att själv lära sig saker (Isling, 1980 i Anwar, 1983) Begreppet 
dialogpedagogik kommer från Brasilien där Paolo Freire, professor i pedagogisk historia, 
utvecklade ett undervisningssystem som syftade till att utbilda i läsning och skrivning 
samtidigt som medvetenheten om den egna livssituationen ökade. Redskapet för att öka 
människors medvetenhet om omvärlden, de egna livsvillkoren och möjligheterna att påverka 
var samtalet, dialogen. Läraren i dialogpedagogiken har en handledande roll mer än en 
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undervisande. Lärarens uppgift är att ställa frågor som stimulerar diskussionen, får deltagarna 
att upptäcka sig själva och förstå innebörder i det som förut varit bara självklart och accepterat 
(Levin, 1991). 
 
Sven Strömqvist menar att det han kallar det fria samtalet skulle få större utrymme i skolan. I 
det fria samtalet finns ingen styrning, inte ens från lärarens sida, utan samtalet böljar utan krav 
på form och innehåll. Det är på detta sätt barnen i större utsträckning samtalat under hela sin 
förskoletid och det är här de har erfarenheter och färdigheter. Därför är det motiverat att 
ibland låta barnen få falla tillbaka i denna uttrycksform som tillåter att de fritt utvecklar sitt 
språk och själva bestämmer samtalsinnehållet (Strömqvist, 1989). 
 
 
4.8 Den föreläsande läraren 
 
Lärare har en tendens att i kraft av sin auktoritära plats i klassrummet bli mer föreläsande än 
samtalande. Läraren förutsätter att det är den egna personen som vet mest om ämnet och 
följaktligen sitter inne med den sanna och rätta informationen. Elevernas inlägg blir då inte 
särskilt intressanta (Salomon, 1988). Men läraren har inte någon absolut rätt till sanningen. 
Barnens värld är mycket större än bara skolan och de lär hela tiden. Sanningen är inte vad 
som händer just nu i skolan utan den är mycket större än så, och läraren får inte låta 
klassrumsväggarna bli ramar för den kunskap som anses sann (Grandelius, 1995). Som lärare 
kan det vara bra att fundera över vilken kunskapssyn jag har. Arbetar vi för kontrollerbara 
kunskaper och betyg eller finns det andra kunskapsmål som är viktiga? (Salomon, 1988). 
Samtalet underlättas om samtalsledaren vet var hon står, varifrån hon kommer och vart hon är 
på väg. ”Det viktiga är att man har klart för sig vilka som är ens egna behov och skiljer det 
från behov man kan se hos barnen eller de andra vuxna man möter.” (Grandelius, 1995 s. 
10). En lärare som vill arbeta för elevernas hela utveckling och mognad ger samtalet plats. I 
samtalet kan olika värderingar och målsättningar komma fram och bearbetas och prövas mot 
varandra och ge kunskapen nya och bredare dimensioner (Salomon, 1988). 
 
Också Arne Malten menar att den föreläsande läraren hör historien till. Nu har 
envägskommunikationen, där läraren stod för både frågor och svar, inte längre någon 
berättigad plats i klassrummet utan klassrumskommunikationen ska präglas av en dialog. 
”Pedagogiken måste låta tankeutbyte och transaktioner mellan medaktörerna inta en 
nyckelposition.” (Maltén, 1998 s. 17). Vidare säger Maltén att den professionella läraren bör 
besitta en god kommunikativ kompetens såväl i undervisningssituationer som i möten med 
arbetskollegor i planeringen av arbetet. Trots detta ser han en fara med att undervisningen 
idag fortfarande till viss de präglas av monologer från lärarens sida. Således bör denna 
utbildning i samtalskompetens ha hög prioritet i lärarutbildningen (Maltén, 1998). 
 
Detta kommenterar även Suzanne Mehrens. Lärare förväntas använda samtalet som ett 
arbetsinstrument men det är inte säkert att de får någon utbildning i ämnet. Det kan bero på 
inställningen att alla kan prata, eller på att man inte ansett att tid fanns för detta i utbildningen 
till lärare. Det finns en risk att samtalskonsten i klassrummet stannar vid metodik och teknik 
när man behandlar samtalskonst. I lärarens yrkesvardag är det viktigt att behärska den biten, 
för en lärare förväntas vara en god talare, men läraren måste också kunna samtala med 
människor. Lärarrollen har förändrats mot att idag vara mer handledande och betona läraren 
som samtalspartner i kunskapssökandet. Detta förutsätter att läraren är bra på samtal. I 
samtalet ska läraren uppmuntra eleverna att ifrågasätta och kritisera, undersöka och reflektera. 



18(52)  

I samtal om metod och teknik ska elevernas självförtroende stärkas så att de förmår vara 
aktiva och delaktiga i sitt kunskapssökande. ”Vägen till denna förändrade pedagogik går 
genom det vägledande och stödjande pedagogiska samtalet, en fortlöpande dialog mellan 
läraren/handledaren och eleven.” (Mehrens,1998 s. 75). 
 
 
4.9 Den handledande läraren 
 
Läraren själv är en faktor som i hög grad påverkar hur samtalet används i klassrummet och är 
nära kopplad till vilken elevsyn och vilken kunskapssyn läraren har (Grandelius, 1995). En 
handledande lärare med ett problembaserat arbetssätt ger eleverna stort ansvar och utrymme i 
och för kunskapssökandet. (Se 4.8).  Samtal förs inte i första hand för att upplysa utan som ett 
elevaktivt arbetssätt (Strömqvist, 1989). 
 
Ibland kan samtalsledaren, läraren, känna en viss förvirring inför att inte längre inneha rollen 
som allvetare som alltid vet bäst, utan istället fungera som en förlossande Sokrates. När 
läraren förmår lämna sina egna tankar och låta sig uppfyllas av det eleven tänker och 
beskriver kan en ovan men givande situation uppstå. Upplevelsen av att elevgruppen tänker 
själv och kommer fram till formuleringar och lösningar kan ge en känsla av att lyckas som 
handledare och en förundran över resultatet av samtalen. Antagligen kommer det ibland fram 
frågor och vinklingar som läraren aldrig skulle ha kommit på själv, och som tillför något för 
alla (Alsterdal, 2000). 

  
Sven Strömqvist sammanfattar kraven som ställs på läraren för att denna ska fungera som en 
bra samtalsledarare. Läraren ska: 
 

• vara kunnig i ämnet 
• ha förmåga att ställa frågor som för samtalet framåt 
• själv kunna stå åt sidan och ställa eleverna i fokus 
• kunna hålla ihop ämnet så att inte associationerna skenar åt alla håll 
• kunna sammanfatta och avsluta samtalet 

 
Eftersom läraren avslutar samtalet, ofta med tiden som bestämmande faktor, finns en risk med 
att samtalet också avslutas på lärarens villkor. Lärarens sammanfattning omfattar lärarens mål 
men eleverna kanske inte här pratat färdigt och lärarens sammanfattning kanske inte stämmer 
med deras åsikt eller mål. För att undvika att detta inträffar kan läraren: 
 

• avsluta med att fråga om eleverna har mer att säga innan samtalet avslutas 
• fortsätta samtalet senare eller nästa dag 
• ibland låta eleverna få sista ordet 
• från början markera samtalstidens längd och i tid markera att samtalet snart kommer 

att avslutas (Strömqvist, 1989). 
 
Kraven på läraren i samtalssituationer är stort men varken omgivningen eller läraren själv är 
betjänt av att bygga upp en föreställning om en perfektion och allkunnighet. Det är ett 
omänskligt krav som ingen kan leva upp till. Det krävs ett mod för att tillstå att man faktiskt 
inte har svar på allt eller förstår allt. Detta visar ju inte en brist, utan istället en mänsklighet 
och en öppenhet för att lyssna och lära (Grandelius, 1995). Den skicklige samtalsledaren 
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känner sina svagheter och begränsningar såväl som sin styrka och använder sig av det i sitt 
arbete. Det medför en prestigelöshet som gör att läraren tänker i termer av olika istället för rätt 
och fel, då det gäller andra synsätt än det egna (Engquist, 1996). 
 
 
4.10 Lärarens frågeteknik 
 
Frågor har en central roll i kunskapsinhämtandet men det finns en risk att lärarens frågeteknik 
fastnar i ett icke framgångsrikt mönster där frågorna kräver korta svar som är rätt eller fel. 
Ofta består frågemönstret av lärarfråga - elevsvar - lärarvärdering (rätt eller fel). 
Elevaktiviteten blir liten då det är läraren som står för initiativet och avslutandet och eleverna 
befinner sig inklämda emellan. Mönstret inbjuder till faktafrågor med ett givet svar som är 
rätt. Det är svårt att gå vidare och utveckla ett kort faktasvar utan man svarar helt enkelt rätt 
eller fel, och risken är att elevengagemanget blir lågt. Dessutom vet eleverna att läraren sitter 
inne med det rätta svaret och att det egentligen inte är fråga om en fråga från hennes sida, utan 
en kontroll om eleverna kan det rätta svaret (Stubbs, 1982 i Nilsson, 1993). Åke Edfeldt 
menar att denna frågepedagogik inte bara är dålig ur språkutvecklande synpunkt utan också 
bromsar läsutvecklingen.  En ängslan att läsa fel eller välja fel stycke följer med som en 
konsekvens av samtalstekniken, och gör att eleverna inte vill eller vågar läsa med och utifrån 
intresse. De uppfattar att det de valt att tala, lyssna, läsa eller skriva om ska bedömas som rätt 
eller fel vilket hämmar dem (Edfeldt, 1974 i Anward, 1983). 
 
Frågor där läraren inte i förväg bestämt svaret får litet utrymme men borde användas i större 
utsträckning. Om läraren dessutom väntar en längre stund än brukligt  efter sin frågeställning 
kommer eleverna med betydligt mer relevanta och genomtänkta svar (Wood, 1992 i Nilsson, 
1993). Att utforma frågorna så att de innebär jämförelser eller urval och låta eleverna dryfta 
dem tillsammans innan ett svar presenteras, är ett sätt att fördjupa frågetekniken. 
Kunskapsutvecklande samtal kan också komma till stånd genom att läraren efterlyser flera 
lösningar och förslag och på så sätt lämna utrymme för samtal där eleverna med hypoteser, 
förhandlingar, paralleller och reflektioner ger problemet flera lösningar och dimensioner 
(Garme, 1992 i Strömquist, 1992). 
 
 
4.11 Elevroll 
 
Med en tro på att eleverna kommer till skolan inte tomma utan fulla av erfarenheter och 
kunskap på olika områden, får eleverna en resursroll. I samtal får de möjlighet att dela med 
sig av det de har till kompisar och lärare och kommer på så sätt att utgöra en resurs för skolan 
(Strömqvist, 1989). Läraren måste ge eleverna mandat att tänka och värdera. Elevernas ord 
måste förväntas vara värda något, förväntas ha något att berätta och tillföra, och därmed måste 
samtalen mellan lärare och elever präglas av respekt för varandra. Barnen äger också rätten att 
ha sina egna reflektioner och uppfattningar, precis som vuxna gör, och förtjänar ett 
respektfullt bemötande. Läraren kan och ska använda sin vuxna erfarenhet för att hjälpa dem 
men kan inte göra det helt på egna villkor utan istället på elevernas grundvalar (Grandelius, 
1995). Det är fortfarande läraren som leder och organiserar men elevernas roll är betydelsefull 
och delaktig (Strömqvist, 1989). Genom att läraren vågar tro på barnens ord och ta dem på 
allvar blir elevrollen ansvarsfull, även om läraren har det yttersta ansvaret för skolarbetet 
(Grandelius, 1995). Svårigheter och problem som uppstår blir till stoff i skolarbetet och 
elevernas tidigare erfarenheter och vardagskunskaper används för att bearbeta detta. Med 
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denna elevsyn präglas klassrumsklimatet av respekt för varandras person och eleverna blir 
aktiva medarbetare i sin egen utbildning (Strömqvist, 1989). 
 
Framtidsforskaren Nils-Olof Christoffersson beskriver att den förändrade synen på lärarens 
roll och den nya synen på lärandet också har förändrat elevrollen. När vi istället för termen 
”lära ut” använder ”lärande” tilldelas eleverna en subjektiv roll istället för objektiv och får 
därmed också ett större ansvar för läroprocessen. Eleverna förväntas inte längre passivt ta del 
av de kunskaper som serveras utan de förväntas vara aktiva, reflekterande och självständiga i 
kunskapsinhämtandet. Samtalet är en metod som utvecklar dessa egenskaper och ger den 
kunskap som idag efterfrågas. ”I ett samhälle där vi inte vet riktigt vart vi är på väg fordras 
att alla tänker själva.”  (Christoffersson i Lotte Alsterdal, 2000 s. 20) 
 
 
4.12 Regler för klassrumssamtal 
 
Klassrumssamtal har en ganska speciell karaktär och speciella förutsättningar som inte passar 
någon annanstans än just i skolan. Eleverna måste lära sig tolka en ny regeluppsättning än vad 
de förut mött, när de kommer till skolan och skolan är oftast okänslig och intolerant för andra 
språknormer än de etablerade skolmässiga. Grundregler är att läraren har ordet och fördelar 
det, vad som helst får inte sägas i klassrummet och läraren får avbryta talare men elev får inte 
avbryta talare. Dessa regler är oftast outtalade och de som inte följer dem anses som 
odisciplinerade. Till stor del har barnen skolats i detta om de vistats i daghemsmiljö (Nilsson, 
1993). Jan Anwar beskriver också fördelningen av ordet i klassrummet likartat. Dock påvisar 
han att i de fall lektionen genomförs som ett samtal, kan även eleverna tala utan att begära 
ordet och även fördela ordet till en annan elev. Det är läraren som bestämmer över ordet om 
en konflikt över detsamma uppstår (Anwar, 1983). 
 
Det språkliga innehållet i klassrummet regleras av ett mer eller mindre uttalat regelsystem. 
Reglerna gäller: 
 

- vilka som får deltaga 
- vilket utrymme de deltagande får 
- vilka ämnen som får avhandlas 
- vilket språk som får användas 

 
För att en elevs yttrande ska räknas som ett bidrag till lektionen måste alltså ovanstående 
uppfyllas, annars riskerar eleven att bli tillrättavisad för att ha brutit mot någon regel (Anwar, 
1983).  
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4.13 Klassrummet som samtalsmiljö 
 
Samtalets karaktär beror också på den yttre kontexten. Ett samtal i öppet klassrum där det 
finns möjlighet för olika människor att röra sig in och ut i sammanhanget får en viss karaktär, 
liksom ett samtal som förs i ett slutet klassrum där risken eller chansen att fler ansluter sig är 
obefintlig får en annan karaktär. Båda modellerna kan ha för och nackdelar beroende på vad 
man vill ha ut av samtalet. I det slutna rummet kan deltagarna känna trygghet i att inget 
kommer att störa och känsliga sekvenser hörs bara av de jag vet är närvarande. En nackdel 
kan vara att de närvarande är utlämnade åt varandras godtycke. Om någon missbrukar sin 
maktställning eller normala normer och regler, sker det utan insyn. Mindre risk fördetta 
föreligger alltså på den öppna scenen. Graden av förtrolighet och koncentration regleras här 
av vad som pågår runt ikring (Ohnstad, 1995). 
 
Det rumsliga arrangemanget är av största vikt för samtalsmiljön, vilket är viktigt att tänka på 
när man möblerar klassrummet. En traditionell möblering, med bänkrader vända framåt mot 
lärarens kateder, är det minst samtalsbefrämjande valet. Lärarens placering är upphöjd och 
ouppnåelig och fungerar som en avståndstagande maktmarkering. Elever som redovisar 
arbeten bredvid lärarens kateder får inta en för dem obekväm och onormal position som inte 
främjar deras talutveckling. Försök till dialog från katederplatsen blir oftast bara av teoretisk 
och föreläsande art och inga riktiga samtal kommer till stånd (Strömqvist, 1989). En lärare 
bakom ett skrivbord signalerar distans och auktoritet. För mycket papper och tekniska 
hjälpmedel som hanteras under samtalet kan också verka hämmande på kommunikationen, då 
det känns som om läraren är mer koncentrerad på sina papper än på den eller de hon samtalar 
med. En placering bredvid varandra signalerar jämlikhet. Hur man väljer att placera sig kan ju 
bero på vilken typ av samtal som eftersträvas och på graden av auktoritet som 
samtalsledararen vill signalera (Ohnstad, 1995). Fördelar med en möblering där eleverna sitter 
i rader framför en lärarkateder kan vara att läraren får god överblick över gruppen vilket kan 
ha en lugn och trygg inverkan på gruppen (Strömqvist, 1989). 
 
För att bädda för samtal i klassrummet placeras möblerna i grupperingar så att så många som 
möjligt kan ha ögonkontakt och läraren är inte nödvändigtvis placerad så markant framför, 
utan kan i större grad ingå i gruppen. Det är en fördel om så mycket som möjligt av gester och 
mimik kan uppfattas för att samtalen ska bli så uttrycksfulla som möjligt. Nackdel med denna 
placering kan vara att flera barn sitter snett mot tavlan vilket kan skada deras ryggar. Detta 
kan undvikas om läraren använder hela klassrummet och inte bara placeringen vid tavlan. Ett 
annat problem kan vara att eleverna utnyttjar friheten att ha mer kontakt med varandra till att 
prata annat än skoljobb (Strömqvist, 1989). 
 
 
4.14 Styrfaktorer som påverkar samtalet i klassrummet 
 
Det är läraren som i stor grad avgör vilka läromedel som ska användas, även om utbud och 
ekonomi också styr valet. Hur läraren tar till sig och använder de nationella styrdokumenten 
är också en viktig styrfaktor som påverkar innehållet i undervisningen (Strömqvist, 1989).  
 
I Lpo-94 står att läsa:” Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de 
framförs. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och möjligheter till 
sådana.” (Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet, 1994 s.24). 
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5 Metod 
 
5.1  Intervjumetod 
 
Jag valde intervjumetod efter syftet med min undersökning. Då jag inte var intresserad av 
frekvenser eller mätbara fenomen förkastade jag den kvantitativa intervju metoden och valde 
istället att använda mig av den kvalitativa metoden. Genom att använda denna metod 
förväntade jag mig att genom ett antal korta frågor få komplexa och rika svar som jag kan 
arbeta med för att hitta åsikter och strukturer (Trost, 1993). 
 
Jan Krag Jacobsen skriver att forsknings intervjuer kan genomföras på olika sätt och val av 
metod beror på hur stort spelrum man vill ge den intervjuade. Han kallar den kvantitativa 
intervju metoden för en guide eller checklista och menar att metoden består i att en rad teman 
eller ämnen ska utforskas i en rad intervjuer med olika svarspersoner. Intervju personerna får 
alltså möta samma tema eller frågor men hur de presenteras i olika intervjuer har ingen 
betydelse. Svaren kommer att ge information med kvalitativa aspekter som dock kan bli 
svårare att kvantifiera och tolka jämfört med om annan intervju metod används. Jag valde att 
använda den kvalitativa intervjumetoden då jag ansåg att den på bästa sätt kunde ge svar på 
min frågeställning eftersom jag då kunde genomföra intervjuerna som ett samtal och låta det 
unika ögonblicket bestämma turordning och formulering av frågorna (Kraag Jacobsen, 1993). 
 
Det är allmänt accepterat att ingen forskare kan vara helt neutral. I olika skeden av forsknings 
arbetet måste forskaren göra ställnings taganden som till viss del beror på och påverkas av de 
erfarenheter och värderingar som format forskarens person. Också forsknings problemets art 
kan påverka i vilken grad det är möjligt att vara objektiv. Vid användandet av kvalitativa 
forskningsmetoder har språket en central roll. Här är forskarens erfarenheter och värderingar 
ett hjälpmedel i försöken att få människor att uttömmande berätta om sina tankar och 
erfarenheter. Det är alltså en förutsättning att forskaren använder ett inifrån perspektiv för att 
få ut och kunna tolka den kvalitativa informationen. Att jämföra med den kvantitativa 
metoden där det mätbara resultatet bäst fås fram om forskaren antar ett utifrån perspektiv, dvs. 
i möjligaste mån neutraliserar alla subjektiva intryck i omgivningen. Alltså gör jag mina 
intervjuer med en medvetenhet om att min person påverkar situationen och därmed resultatet 
men att detta inte bara är oundvikligt utan också en förutsättning för gott resultat (Patel, 
1987). 
 
Jan Kraag Jacobsen menar att det i en forsknings intervju är särskilt viktigt att kunna redogöra 
för metod och resultat för att få ett trovärdigt resultat och han menar att intervjuer bör spelas 
in på band. På så sätt går ingen information förlorad genom att man skriver och pratar på en 
gång, och inte heller kan den intervjuade avläsa mitt intresse i olika frågor genom frekvensen 
i mitt skrivande och på så sätt påverka intervjun. (Kraag Jacobsen, 1993). Ytterligare fördelar 
med bandspelare är att man kan repetera tonfall och ordval och man kan få en ordagrann 
avskrift av den bandade intervjun att arbeta med. Nackdelar skulle kunna vara att efterarbetet 
är tidskrävande och materialet blir stort. Det är också viktigt att vid tolkning och analys av 
band inspelningar av kvalitativa intervjuer också använda sig av de impulser och intryck som 
man fått under intervjun (Trost, 1993). Då jag förväntade mig omfångsrika svar och trodde 
mig ha svårt att föra ett samtal samtidigt som jag antecknade valde jag således att banda mina 
intervjuer. 
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Fyra av de intervjuade är barn och Trost menar att ingen större skillnad finns i genomförandet 
av barn respektive vuxenintervjuer. Dock anger han en rad yttre omständigheter som kan vara 
bra att ha i åtanke när intervjupersonen är ett barn. Ett barn orkar inte koncentrera sig så 
länge, de har inte samma föreställningsvärld eller referensram som en vuxen, frågorna måste 
vara konkreta då barnen har svårare att abstrahera och dessutom måste intervjuaren lyckas 
skapa en motivation och ett intresse som ligger på barnets nivå för att få uttömmande svar på 
intervjufrågorna (Trost, 1993). 
 
 
5.2  Urval 
 
Det faktum att jag ville ha en mångsidig och komplex information påverkade mitt val av 
intervju personer. Jag ville vara säker på att de utvalda lärarna hade förmåga och vilja att ge 
mig rikhaltig information och valde således att intervjua två lärare som jag träffat under 
tidigare praktik och som jag visste både var positiva till att dela med sig av sina erfarenheter 
och vana att formulera och uttrycka sina metoder verbalt. Att forskaren har en tidigare 
kännedom om de intervjuade kan också berika intervjun genom att forskaren har möjlighet att 
relatera till saker som annars skulle ha förbisetts. Dock krävs att forskaren är observant så att 
inte viktiga aspekter generaliseras eller tas för givna som underförstådda (Patel, 1987). Runa 
Patel påpekar också att det är viktigt att den intervjuade har en relation till problemet, att 
ämnet känns relevant, för svaren ska bli personliga och intressanta. När de två av mig utvalda 
lärarna gett sitt samtycke till intervjun valde de ut en pojke och en flicka ur vardera klass som 
de bedömde lämpliga att intervjua. I den ena klassen ville läraren att jag skulle kontakta 
föräldrarna per brev för deras medgivande, vilket jag gjorde. I den andra klassen fann läraren 
icke detta nödvändigt då barn och föräldrar var vana vid lärarkandidaters frågor och denna 
intervju inte var av den karaktär att ett särskilt medgivande behövdes. Jag frågade förstås 
också de utvalda barnen om de ville prata med mig och alla fyra ställde sig positiva till det. 
 
Ett mindre antal intervjuer med hög kvalitet kan ge mycket riklig information och därmed kan 
fyra eller fem intervjuer ses som ett fullt tillräckligt underlag i en kvalitativ intervjumetod. 
(Trost, 1993). Med detta som stöd och med min handledares goda råd bestämde jag att två 
lärarintervjuer, fyra elevintervjuer och fyra observationstillfällen var ett tillräckligt material 
för att ge underlag för min rapport. Observationsmall finns som bilaga 1, information inför 
lärarintervjuerna som bilaga 2, lärarintervjufrågor som bilaga 3 och elevintervjufrågor som 
bilaga 4. 
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5.3  Observation 
 
För ett trovärdigt forskningsresultat är det viktigt att forskaren har tillgång till en så komplex 
informationsbild som möjligt och således bör så många informationskanaler som möjligt 
användas (Patel, 1987). I mitt fall ansåg jag det lämpligt att som ett komplement till lärare och 
elevintervjuer även göra ett antal observationer. Materialets omfång tillät mig inte att göra så 
många observationer som jag önskade men jag tyckte ändå det var viktigt att få en uppfattning 
om den information intervjuerna redovisade, överensstämde med det jag kunde observera i 
klassrummet. Således bestämde jag mig för att genomföra fyra observationstillfällen, två i 
vardera klass jag besökte. 
 
Fördelen med observationer är att man får möjlighet att studera beteenden och skeenden i ett 
naturligt sammanhang och just i det ögonblick de inträffar. Man undviker den tillrättalagda 
situation som en intervju är där en person ska minnas, rekonstruera och återberätta något som 
intervjuaren ska mottaga och tolka. Genom att på detta sätt undvika några mellanled kan man 
få en mer direkt information om det beteende som studeras. Nackdelar med metoden, som 
skulle kunna påverka mitt arbete, skulle kunna vara att det är svårt att veta om de som 
observeras påverkas av observatörens närvaro och därmed ändrar sitt beteende. Det faktum att 
eleverna är vana vid att ha ett antal olika personer mer eller mindre sporadiskt i klassrummet 
skulle kunna minska risken för att de nämnvärt skulle påverkas av observatörens närvaro 
(Patel, 1987). Jag upplevde vid mina observationer att efter en första nyfikenhet blev jag 
genom mitt oengagerade uttryck snart ointressant och min bedömning är att jag inte 
påverkade samtalen i klassrummet nämnvärt. 
 
Då jag endast skulle göra ett fåtal observationer var jag angelägen om att få så mycket 
information som möjligt om just de frågor som min forskning berör. Jag bestämde mig för att 
en strukturerad observationsmetod bäst skulle passa mina syften. Således var det i förväg 
givet vilka situationer och beteenden som skulle ingå i observationen och detta gav mig det 
fokus på min problemställning som jag önskade. Ett observationsschema kan se väldigt olika 
ut och utformandet bestäms av forskningsproblemet (Patel, 1987). Jag valde att göra mitt 
schema enkelt och med tydliga kategorier som satte fokus på den problemställning jag valt att 
arbeta med (bil. 1). Runa Patel rekommenderade vidare att schemat skulle utprovas för att fel 
och brister i konstruktionen skulle kunna åtgärdas innan observationerna startat. Efter en 
provomgång gjorde jag några mindre justeringar så att schemat passade mina syften väl. 
 
Som observatör valde jag att vara känd. Jag satt alltså inte gömd för eleverna även om jag 
gjorde mig så osynlig som möjligt för att min närvaro inte skulle påverka skeendet i 
klassrummet. Som vanligast är vid strukturerade observationer med schema fungerade jag 
som icke deltagande observatör och stod alltså helt utanför aktiviteten i klassrummet (Patel, 
1987).  
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5.4  Uppläggning 
 
När jag valde forskningsmetoder och urval för intervjuer var min tanke att de skulle 
komplettera och kontrollera varandra och på så sätt öka trovärdigheten i mina resultat. Genom 
att läraren i intervju beskriver sin upplevelse av samtalsmiljön i klassrummet, och vidare även 
hur hon tror att eleverna upplever densamma, får jag två aspekter. Därtill kommer intervjun 
med elevernas utsaga om hur de verkligen upplever samtalsmiljön. Till detta kan jag foga 
mina egna iakttagelser av det skeende som lärare och elever beskrivit. Denna empiriska del 
kan jag sedan förankra i den litteratur jag läst i ämnet. För detta upplägg kan jag finna stöd i 
Runa Patels forskningsteorier. Det är viktigt att finna en så informationsrik bild som möjligt. 
För bättre resultat är det lämpligt att använda flera metoder för informationsinsamlande. 
Frågornas form och graden av styrning och struktur kan variera med de olika samlar 
teknikerna, men den valda frågeställningen är den gemensamma utgångspunkten (Patel, 
1987). 
 
Följande ligger alltså till grund för min uppsats: 
 

• Två intervjuer med lärare från två olika skolor i Linköping 
• Fyra intervjuer med elever, en pojke och en flicka ur vardera lärares klass, 8-9 år 

gamla. 
• Fyra observationer genomförda i respektive lärares klasser. 
• Litteraturgenomgång av befintlig litteratur i ämnet. 
 

 Jag har medvetet låtit det bli möjligt att identifiera hur elever, lärare och klassrum hör ihop i 
den empiriska delen, eftersom jag tycker att detta har en relevans för resultatet. 
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6 Resultat 
 
6.1 Lärarintervjuer 
 
Efter att ha skrivit av bandinspelningarna bearbetade jag textmaterialet i syfte att plocka ut de 
avsnitt som var relevanta för min uppsats. Jag strukturerade också om innehållet för att få en 
struktur och tydlighet som klart visar anknytningen till ämnet jag valt. Texten är alltså inte 
lärarnas exakta ord eftersom jag plockat ut de bitar ur intervjuerna som är relevant för min 
uppsats och också omvandlat talspråk till skriftspråk. Bitar som jag bedömt som ointressanta i 
detta sammanhang har plockats bort. När jag presenterar resultatet av de genomförda 
lärarintervjuerna utgår jag från de tre frågor som min uppsats söker svar på. Detta för att 
tydliggöra kopplingen mellan lärarnas svar och min frågeställning 
 
 
6.1.1 Veronica 
 
Jag har jobbat på den här skolan sedan den startade för ett tiotal år sedan. Jag är utbildad 1-7 
lärare. Skolan är speciell på det sätt att vi bara har två skolklasser här och så en femårsgrupp 
och en förskoleklass. Båda klasserna blandar elever från år ett till tre, och sedan har vi ett nära 
samarbete med förskolan och byter elever regelbundet. Klasserna är inte statiska utan vi har 
flera olika grupperingar på gång och klassindelningen kan ses som en utgångsposition. Det 
betyder att vi lärare måste ha ett mycket nära samarbete för att det ska fungera bra. Just idag 
har jag 21 elever men annars runt 24. 
 
 
6.1.2 Britt 
 
Jag har jobbat i skolan i 31 år och närmar mig pensionsåldern men jag trivs fortfarande 
väldigt bra i mitt yrke. Jag har gått på lärarhögskolan och är utbildad lågstadielärare. Den 
skola som jag arbetar på nu finns klasser från årskurs 1 upp till årskurs 6 och jag är klasslärare 
för en tvåa.  
 
 

• Hur används samtalet som arbetsform i undervisningen? 
 
Veronica 
 
Vi samtalar mycket i klassrummet och jag tycker att det är en jätteviktig bit. Jag ser mig själv 
som en handledare i klassen, inte som en föreläsare, och samtalet är mitt redskap för att hjälpa 
barnen framåt i sin utveckling. I samtal kan jag hjälpa barnen att se sig själva, vem de är, vart 
de varit och vart de ska. Samtalet är det kitt som kan föra samman olika bitar i skolarbetet och 
få barnen att reflektera över det de gör, och detta måste få ta tid. Det här är det viktigaste att 
använda samtalet till, just att ta ansvar för det egna lärandet, att veta varför jag gör det här och 
att jag jobbar för min skull.  Det är ju mitt absoluta mål att barnen ska veta det när dom 
kommer ut härifrån. Och det är samtalet som gör att jag når dit tycker jag.   
 
I vår skola arbetar vi med portfolio. Barnen samlar arbeten som ska visa deras utveckling. Vi 
har delat in barnens utveckling i fyra delar. Social, estetisk, matematisk och språklig 
utveckling. Utifrån dessa kategorier för vi sedan samtal med barnen för att ta reda på vart de 
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befinner sig i sin utveckling och vad som är nästa steg. Genom att titta bakåt på materialet i 
portfolion och jämföra med nyare arbeten ser vi om de nått uppställda mål och nya mål som är 
rimliga att sätta upp. Jag har som lärare en tanke innan samtalet vilka mål jag tycker är 
rimliga men försöker föra samtalet så att barnet själv formulerar den kunskap han uppnått och 
vad nästa steg skulle kunna vara. Det här är jätteviktiga samtal för att eleven ska se och ta eget 
ansvar för sitt lärande. 
 
En stor del av våra klassrumssamtal berör den sociala biten. Vi pratar mycket om hur vi är 
mot varandra, att alla måste få komma till tals, att man inte får tråka varandra och om reglerna 
vi har bestämt. Vi pratar också mycket om att man måste lyssna på varandra. Att man har en 
uppgift även när man lyssnar. För att träna detta börjar vi alltid måndag morgon med att 
samlas i ring och skicka runt vår ”talsten”. När man har stenen har man rätt att tala och övriga 
ska lyssna. Ibland skickar jag med en start som t.ex. ”Idag känner jag mig…” Här får varje 
barn en chans att bli sedd och göra sig hörd. Mycket arbete i skolan är individuellt men det 
här hör till det sociala. Det är viktigt att barnen känner att vi är tillsammans, att vi är en grupp 
som hör ihop och ska ta hand om varandra. De ska känna att de är en del av ett sammanhang. 
Om man inte för samtal som talar om vad de andra i gruppen tänker och känner kommer inte 
den sociala biten att fungera och då kan eleverna inte heller lära sig på bästa sätt. Under de här 
samtalen i ring får jag mycket information om hur eleverna mår och hur de har det hemma 
och det är värdefullt. Det blir pusselbitar som är bra att ha när jag för enskilda samtal med 
eleverna. 
 
Andra ämnen där det är lämpligt att använda samtal som arbetsform är 
värdegrundsdiskussioner. Demokrati, döden och mobbning har vi samtalat runt i samband 
med högläsning och i läsgrupper. Och så uppstår ju mängder av oplanerade samtalssituationer 
under dagen, både på mitt och elevernas initiativ. Som lärare måste du ha blixtsnabba 
reaktioner och fatta snabba beslut och avgöranden. Samtalen måste då föras utan förberedelse 
och tid att tänka efter. Ofta kan det handla om konfliktsituationer. Det är viktiga samtal för de 
inblandade. Då låter jag var och en berätta sin variant av det inträffade och den andre får inte 
avbryta. Jag försöker att få dem att se att det kan finnas två sidor av en sak och att var och en 
handlar utifrån sin upplevelse. Genom dessa samtal kan de förstå hur någon annan känner, att 
de kanske gjort någon ledsen. De här samtalen som blir mer omfattande för jag inte i helklass, 
utan någon vuxen pratar med de inblandade i biblioteket och resten jobbar vidare. Bara om 
det berör alla tar vi det i klassrummet som ett klassråd. Det har hänt exempelvis när det varit 
mycket bråk om hur man ska gå till väga när man väljer lag i olika spelsituationer. Eleverna 
tar ofta initiativ till oplanerade samtal och ofta är det då något de vill berätta och ha respons 
på. Ibland är det jag som uppmanat dem att komma med inlägg i ett ämne genom att slänga ut 
en fråga. ”Vad tycker ni om det här?” Jag uppmuntrar dem att påverka undervisningen och en 
del nappar på det och kommer och vill diskutera saker.  
 
I matten jobbar vi också mycket genom samtal. De får problem som de ska lösa i diskussioner 
med varandra. När vi har genomgångar i matten frågar jag alltid barnen ”hur tänker du när du 
löser det här?”  ”Kan du visa för de andra hur du tänkte?” Och det kan bli hur många varianter 
på lösningar som helst. Det händer fortfarande att man blir förvånad. Att det finns så många 
olika sätt att göra är konstigt. 
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I NTA- projektet (Naturvetenskapligt och Tekniskt Arbete i skolan) arbetar vi alltid i par just 
för att eleverna ska samtala med varandra om vad de gör. Det är meningen att de tillsammans 
ska ställa hypoteser som de resonerar om och kanske ändrar. När alla är färdiga med jobbet 
för vi ett klassamtal för att se hur många olika lösningar det finns och hur olika man kan tänka 
och lägga upp jobbet.  
 
Eftersom eleverna ansvarar för sin egen arbetsplanering krävs en hel del samtal runt deras 
studieteknik och deras val av arbetsinnehåll. Vi resonerar om vad de gjort av sin planering 
och om det verkar rimligt och lämpligt. Jag påminner om saker som jag vet att de behöver 
träna på men det är viktigt att de själva känner att de kan påverka sina studier. 
 
 
Britt 
 
Jag använder samtalet som metod i undervisningen i mycket större utsträckning idag än jag 
gjorde för ett antal år sedan. Jag tycker att det är en bra metod och dessutom märker jag att 
barnens behov att få prata med någon vuxen har ökat markant under de år jag jobbat. Barn 
idag har väldigt lite tid där en vuxen verkligen samtalar med dem och de har ett enormt behov 
av att man lyssnar till dem. Varje vecka har jag vikt två grupptimmar som samtalstid. Då är 
klassen delad i två grupper och vi för samtal på något tema som känns angeläget. Det kan vara 
känsligt att som jag ta grupptimme till samtalstid. Hade det varit för tio år sedan hade jag 
aldrig vågat för då skulle man ha svenska och matte på grupptimmarna och utnyttja dem till 
det. Man skulle ha ett resultat. Nu har jag jobbat så länge så jag törs, och jag vet att det är så 
oerhört viktigt både att få den här sociala gemenskapen och att lära sig saker om livet. Att 
samtala på grupptimmarna är mycket väl använd tid.  
 
I den här klassen som jag har nu har barnen haft svårt att hantera och uttrycka känslor, sina 
egna och andras. Jag jobbar mycket med att få dem att tänka efter vad de tänker och känner. 
På grupptimmarna samtalar vi mycket runt detta och gör olika övningar där vi tränar att visa 
olika känslor. En del av eleverna kan inte läsa andras kroppsspråk. De ser inte när någon är 
arg innan de får en snyting. Vi tränar också mycket att man ska tänka efter vad man tycker 
själv och stå för det. Det är målet med mina samtal. Att ta ställning och kunna så för det, det 
är jätteviktigt. Det är en lektion i demokrati. 
 
Det är viktigt att ta upp saker och prata om dem när de är aktuella och tillfället känns 
naturligt. Exempelvis som när flickan blev kallad ”glasögonorm”, då tar man det samtalet 
direkt (se stycke 6.3.2).  
 
Varje vecka använder vi en lektion till klassråd. Då har alla elever ett tillfälle att ta upp vad de 
vill, uttrycka en åsikt och göra sin röst hörd. Då finns det plats för kreativitet och idéer. Jag 
uppmuntrar eleverna att ifrågasätta och försöka se på saker på flera sätt, för det finns ofta 
många möjliga lösningar.  
 
Ifrågasätter gör de ofta under de många spontana samtal som eleverna tar initiativ till under en 
dag, och det tycker jag är bra. Undervisningen blir roligare när de reflekterar och ifrågasätter 
och kommer med förslag. De här samtalen får dem att ta mer ansvar och det har de nytta av i 
livet. Det är jätteviktigt att barnens spontana samtal får ett respektfullt bemötande, men ibland 
måste jag dämpa pratimpulserna. Eleverna associerar ofta till något de vill berätta när jag har 
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lektion och ibland vill jag inte bli avbruten eller byta ämne. Men om det är någon som sällan 
tar initiativ till samtal tar jag upp tråden. 
 
Matte har blivit mycket samtal på senare år och här ser jag en stor förändring som skett. Man 
behöver inte ha enskilda mattelektioner utan komma in på ämnet i alla olika sammanhang. I 
mitt klassrum pratar vi mycket mer matte nu och räknar mindre på det traditionella sättet. Jag 
tar oftare tillfället i akt och pratar matte när tillfälle bjuds och på andra lektioner. Varje vecka 
har vi veckans gissning där eleverna får ett problem som de ska diskutera vid sina bord för att 
komma fram till en rimlig och trolig gissning. Det kan vara allt från plattantal på skolgården 
till snäckor i en burk.  
 
 

•  Vilka goda respektive dåliga förutsättningar dikterar villkoren för 
samtalsaktiviteten i klassrummet? 

 
Veronica 
 
Vi har ett stort klassrum med plats för en stor rund matta i mitten där alla får plats att sitta i 
ring. Vi börjar alltid dagen här med någon form av samtal. Arbetsborden är placerade så att 
eleverna sitter i grupper om ungefär fem elever runt vardera bord. Vidare finns en liten soffa i 
klassrummet där det finns möjlighet för några elever att ta plats. Barnen har sitt arbetsmaterial 
i hurtsar utmed väggen vilket ger upphov både till rörelse och till samtal när man hämtar 
grejer. I anslutning till klassrummet finns ett litet bibliotek och ett litet grupprum att nyttja. De 
rumsliga förutsättningarna vi har är alltså goda.  
 
Jag låter inte klasstorleken vara ett hinder för samtal men visst är det ibland jobbigare och 
svårare när man är många. När vi låter vår talsten gå laget runt på måndagen exempelvis, så 
tar det ofta mer än en timme innan alla sagt sitt och det blir hemskt jobbigt för en del att 
lyssna så länge. Då får vi göra något motoriskt emellan och sedan fortsätta igen. 
 
Vad gäller läroplanen så är den ju inget hinder utan den innehåller ju mycket vida begrepp. 
Där står hur det ska vara men det finns olika vägar att nå dit. Jag jobbbar mycket med att få 
eleverna att ta ansvar genom de samtal jag för med dem och det tycker jag att jag har stöd för 
i läroplanen. Jag känner mig inte pressad av timplanen heller fast jag vet att många andra 
lärare gör det. De är pressade av vilka ämnen de ska beta av och hur mycket de ska hinna. Jag 
känner mig fri från timplanen och har aldrig känt att vi inte hinner samtala på lektionerna för 
att vi har mycket att göra. Min lärarkollega och jag tänker lika om barn och inlärning och vi 
känner att vi kan lägga upp undervisningen precis som vi vill och tror på. Vi kan bryta 
undervisningen en vecka och gå iväg och göra något annat. Det här är möjligheternas skola 
och den enda begränsningen som finns här är jag själv. Målen finns men vägen är fri. 
 
Att man kan samtala är en förutsättning för det här yrket, men visst kan man alltid bättra på 
sin samtalsteknik så att den inte hindrar samtal utan för vidare. Jag skulle vilja ha mer 
utbildning i att samtala med föräldrar. Det kan man som lärare stöta på riktigt svåra samtal. 
Att få fram det budskap som man själv menat och tänkt kan vara svårt. Det har hänt att jag i 
samtal angående ett barns studier sagt att allt är toppenbra, verkligen kanon, utom möjligen att 
handstilen är lite slarvig ibland. Och så har föräldrarna visat sig bli helt knäckta för att det går 
så dåligt för barnet i skolan. Tvärtom har det också hänt mig att jag verkligen varit orolig och 
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bekymrad för en elevs skolgång men ändå lyckats hitta någon liten ynka sak som positiv 
motvikt. Då lyser föräldrarna upp och uttrycker hur skönt det känns att det går så bra. Vad 
händer då i samtalet? Vad händer med det jag sagt på vägen till deras öron? Då undrar jag om 
min samtalsteknik som är ett hinder eller vad som går fel. Våra olikheter och olika 
erfarenheter som vi har med oss i ryggsäcken kan ge möjlighet till spännande samtal men jag 
kan inte vara säker på att det jag säger uppfattas som jag tänkt av någon annan. Ibland 
återberättar eleverna saker som jag sagt och jag undrar om jag verkligen sagt det. 
 
Min inställning till samtal måste väl också ses som en god föresättning för samtalsaktivitet. 
Jag är positiv till att använda samtalet som arbetsmetod och är beredd att låta det ta tid. Jag 
försöker fördela samtalsutrymmet så att alla ska få plats och arbetar medvetet för att 
uppmuntra att eleverna använder varandra i samtal i sina studier. Sedan är det ju inte alltid 
lämpligt att samtala i klassrummet, det måste kunna vara tyst också för att alla ska få arbetsro. 
 
 
Britt 
 
Barnen sitter grupperade runt större arbetsbord i grupper om fyra till sek personer. Grupperna 
fungerar ibland och ibland inte och jag låter barnen utvärdera placeringarna och ge förslag till 
förändringar. De diskuterar mycket vid borden. Ofta ger jag dem till uppgift att prata om 
något men annars pratar de mycket med varandra ändå. Vi tränar på att de ska hjälpa varandra 
och diskutera med sitt bord om de fastnar på något problem. Ofta frågar de om de får 
samarbeta med någon speciell kompis under lektionen och det får de oftast, och oftast gör de 
det på ett bra sätt. Sen inspirerar den här placeringen förstås till mycket småprat och ibland 
blir det surrigt men jag tycker i alla fall att fördelarna överväger.  
 
Vi kan använda golvet om vi vill sitta där och samtala eller göra dramaövningar, men det blir 
ganska trångt för det finns inte så mycket plats mellan borden.  
 
Jag låter inte klasstorleken vara ett hinder för samtal i mitt klassrum. Men det är klart att det 
är lättare att samtala med kvalité om man inte är så många, det är ju därför jag valt att lägga 
samtalstid på grupptimmarna.  
 
Läroplanen känner jag ingen press av och timplanen struntar jag i. Jag bryr mig inte om att 
räkna timmar i olika ämnen för det är helt ointressant. Målen är satta och jag har tre år på mig 
att nå dem, och då spelar det ingen roll hur timmarna används. Det är ju omöjligt att räkna 
timmar när man jobbar integrerat och har några minuter matte, lite skrivövning och 
däremellan sjunger en sång. Allt går ju in i varandra. Timplanen ser jag inte som någon 
möjlighet utan ett hinder. 
 
En förutsättning för bra samtal är förstås min samtalsteknik. Man utvecklas efter hand man 
tränar och försöker men jag önskar att jag fick lära mig mer om samtalsmetodik. Jag påverkar 
ju hela tiden min omgivning med vad jag säger, och är inte alltid medveten om hur det tas 
upp. Jag skulle vilja bli mer medveten om hur jag samtalar och utveckla min teknik i hur man 
med bäst resultat ger frågor, tröstar och löser konflikter. 
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Elevernas språk är också något som påverkar samtalsmiljön i klassrummet och också vilken 
social fostran de har. Ibland upplever jag att skolan har för stort ansvar här. Ska vi göra allt? 
Vilken fostran är föräldrarnas ansvar? Vi i skolan måste vara försiktiga så att vi inte fråntar 
föräldrarna för mycket ansvar. Det är en balansgång, men jag tycker att språket är ett exempel 
där föräldrarna skulle ta större ansvar. 
 
 

• Hur upplever eleverna samtalsmiljön i ert klassrum? 
 
Veronica 
 
Jag tror de tycker att det är okey att prata om allt. En del är lite ängsliga men jag försöker säga 
att det inte är farligt att prata. Jag tror att en del av dessa barn ibland tar åt sig när jag skärper 
tonen mot andra elever som kräver lite tuffare ton. De är ju så olika och man får bemöta alla 
olika. Vi pratar ju mycket om olikheter så jag tror att de ser skillnaden och vet att de inte 
riskerar en åthutning om de öppnar munnen. Rent generellt tror jag att de upplever 
samtalsklimatet ganska generöst och att de får sin del av talutrymmet. Men det är klart, en del 
vill prata hela tiden rakt ut och vi måste ju dela samtalstiden. De tycker nog att de får prata för 
lite. Jag vet inte om de tycker vi gör skoljobb när vi diskuterar. Jag tror inte de gör det för de 
undrar ofta när arbetet ska börja när vi samtalar. De verkar tycka om att diskutera relationer 
och hur vi är mot varandra så det skulle de nog vilja samtala oftare om. Vi har förhållandevis 
lite konflikter på skolan så jag tror inte att de känner behov av att samtala mer om detta än vi 
redan gör. Jag hoppas och tror att de tycker att vi har ett tolerant och öppet samtalsklimat i 
vårt klassrum. 
 
 
Britt 
 
Jag tror att eleverna upplever samtalsmiljön som tillåtande. Ibland kanske för tillåtande för de 
babblar för mycket ibland. En del elever tycker att vi pratar för mycket både jag och dom. De 
brukar säga att vi ska sluta prata och börja jobba. Jag tror inte att de upplever att de lär sig 
något när vi samtalar. Att lära är att sitta och skriva i boken eller räkna tal. Jag försöker säga 
att de lär sig saker genom samtalen men det tror de inte på. Det här är en jättesvår bit att få 
bukt med. De tycker att antalet böcker som de konsumerar och gör färdigt är jätteviktigt och 
arbetstakten är mycket viktigare än innehållet. De vill ha snabba konkreta resultat som kan 
visas upp. Om inte jag skulle styra innehållet i samtalen tror jag eleverna skulle vilja prata 
mer om tv-program och dataspel och här har jag ju mycket svårt att hänga med. Men de 
tycker ju också om att prata om etik, relationer och hur vi är mot varandra och det tror jag de 
känner att de får tillfälle till. De älskar klassråden och skulle nog önska att vi hade det oftare. 
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6.2 Elevintervjuer 
 
Jag har bearbetat elevintervjuerna på samma sätt som lärarintervjuerna. Jag har alltså skrivit 
ner, bearbetat och organiserat om det bandade materialet. När man redovisar en kvalitativ 
studie behöver man inte ange hur många som uppvisar det mönster som forsknings problemet 
söker svar på utan istället ska fokus ligga på det mönster som studien påvisar (Trost, 1997). 
Med stöd av detta har jag valt att redovisa resultatet från de fyra elevintervjuerna tillsammans 
som två elevporträtt, ett från vardera klassrum som jag besökt, då det i min undersökning är 
oviktigt att identifiera vem som sagt vad. Jag har sammanställt elevernas svar under en fråga 
även om jag i intervjuerna ställde flera frågor. Eleverna som är åtta och nio år gamla använde 
andra ord än de jag använder i presentationen men innebörden är avsedd att vara densamma.  
 
 
6.2.1 Klassrum Veronica 
 

• Hur är samtalsmiljön i ditt klassrum? 
 
I klassrummet pratar vi mycket. Det är bra för om man lär sig prata bra så slåss man mindre. 
Om man känner sig arg kan man visa det genom att prata, eller om man är glad så hörs det när 
man pratar. Man samtalar i skolan för att man ska lära sig vara snäll och lära sig nya ord. Det 
är vissa i klassen som svär och det får man inte göra i klassrummet. Helst ska man bara prata 
jobb och svara om någon frågar om någonting, då får man hjälpa varandra. Då ska man helst 
viska så man inte stör andra. Man ska inte prata om privata saker men det gör vi ganska 
mycket ändå. Det är bra att man kan fråga varandra och hjälpas åt om man inte vet hur man 
ska göra med något. Vi spelar spel också. 
 
Fröken pratar för mycket och säger hur man ska göra men man gör ju så bra man kan i alla 
fall så hon behövde inte säga så mycket. Vissa barn pratar ännu mer än fröken och det är 
jobbigt. Alla får prata i klassrummet men det är ändå några som pratar mest. Men när vi sitter 
i ring och alla ska berätta om något har vi bestämt att man högst får säga fyra saker och det är 
bra för annars blir det så jobbigt att lyssna på alla. Man kan också välja att passa och inte 
berätta något men det är ingen som gör. Alla vill prata fast man kanske vill tänka lite och säga 
senare.  
 
Vi pratar mycket om hur vi är mot varandra, att man ska vara bra kompis och sådant. Om man 
vill prata om något speciellt får man bara göra det på samlingen på mattan. Om man t ex vill 
prata om sport får man inte börja prata om det när man vill utan bara på samlingen. Man kan 
ju inte prata sport när det är matte. Ibland är det jobbigt när vi ska diskutera så mycket och vi 
vill börja jobba istället. Man lär sig mest om hur man ska vara när man diskuterar men man 
jobbar ju inte. Fast ibland pratar vi om matteproblem och då jobbar vi ju.  
 
På klassrådet bestämmer eleverna vad som ska samtalas om men inne i klassrummet 
bestämmer Fröken. Om man ska säga något högt ska man räcka upp handen. Om vi pratar för 
mycket säger Fröken till. Vi pratar lagom mycket i vårt klassrum. Prat under lektionerna är 
arbetsprat och det lär man sig saker av. Man kan lära sig saker av sådant som inte är arbetsprat 
också. Man ska lära sig i skolan om hur man är en bra kompis och hur man uppför sig och det 
är också en slags lektion. 
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6.2.2 Klassrum Britt 
 

• Hur är samtalsmiljön i ditt klassrum? 
 
I skolan pratar man för att det är roligt att prata och man kan lösa problem. Riktiga problem 
om det har hänt något eller någon varit dum. Då kan man prata för att se vems fel det var och 
bli sams. I klassrummet kan fröken hitta på något problem som vi ska reda ut. Ibland gör vi 
matteproblem som vi hittar på själva. Man kan prata när man räknar vanligt i boken också. 
Man pratar för att lära sig saker.  
 
Vi får inte prata när Fröken pratar men annars får man prata med varandra lite tyst. Man ska 
prata med den som sitter bredvid eller vid samma bord, inte ropa till någon som sitter på andra 
sidan klassrummet. Och inte gå runt och prata för då stör man kanske. Man ska fråga Fröken 
om man vill samarbeta med någon och då får man alltid göra det. Man ska helst prata om jobb 
men vi får prata om andra saker också. Man kan t.ex. prata om vad man lekt i helgen. Ibland 
skriker Fröken att vi ska vara tysta, då är hon nog på dåligt humör. Man får inte svära heller, 
det har Fröken bestämt. 
 
Fröken pratar mest i klassen, hon berättar och förklarar saker. Men alla som vill får prata i 
klassen fast det är inte alla som vill. En del pratar väldigt mycket och ibland är det jobbigt att 
lyssna på allt. När vi har klassråd får man berätta vad man vill som har hänt och det är bra. 
Det är bra att räcka upp handen och berätta eller fråga. Vi har prattimme också och då kan 
man också säga vad man vill. Fast det kan man göra när som helst om det är något speciellt 
men ibland säger Fröken att det där får vi ta sedan. Ibland glömmer hon bort att hon sagt det. 
 
Fröken är bra på att lyssna och säger att de andra ska var tysta när någon ska säga något till 
alla. Det är bra annars hörs det inte. Ofta frågar Fröken frågor när man berättar och det är bra 
för då kommer man ihåg bättre vad man ska säga. Ibland är det jobbigt när många är med i 
pratet för det blir så tjafsigt. Och ibland är det jobbigt när vi har prat och det kommer någon 
och bara ska prata med Fröken eller hämta saker och så, för då hinner det bli bråkigt.  
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6.3 Observationer 
 
De två observationstillfällena i klassrum Veronica redovisas tillsammans under en rubrik 
liksom de två observationstillfällena i klassrum Britt redovisas tillsammans under en rubrik. 
Jag har presenterat mina iakttagelser under fyra ämnesrubriker. 
 

1. Vilka ämnesområde berör de uppkomna samtalen? 
2. Vilken funktion och syfte ser samtalen ut att ha? 
3. Vilket bemötande får den som initierat samtalet?  
4. Vilken intensitet har samtalen?  

 
Jag har observerat ovanstående områden ur två perspektiv: 
 

• Samtal på lärares initiativ. 
• Samtal på elevs initiativ. 

 
Klassrum Veronica omfattar 21 elever och 1 lärare. 
Klassrum Britt omfattar 10 elever och 1 lärare under första observationstillfället och 12 elever 
och 1 lärare under andra observationstillfället. 
 
 
6.3.1 Klassrum Veronica  
 
De lektioner som jag besökte klassrummet pågick eget arbete där eleverna arbetade med olika 
saker beroende på den individuella planering som de följde. En kort samling hölls av läraren i 
början av lektionen. Direkt efter lektionen talade jag med läraren om det jag observerat och 
hon förklarade sina syften med de samtal hon inlett. Detta redovisar jag tillsammans med min 
egen uppskattning av samtalets funktion och syfte. Av praktiska skäl hade jag inte möjlighet 
att prata med varje elev om syftet med de samtal som de initierat utan det är enbart min egen 
bedömning av samtalets funktion som redovisas. 
 
 

1. Vilka ämnesområden berör de uppkomna samtalen? 
 
De flesta samtalssituationer under dessa lektioner var enskilda samtal mellan läraren och en 
eller ett par elever och berörde det pågående arbetet eller individuella studier. Flera samtal 
handlade om den egna planeringen som eleverna ansvarar för under lärarens överinseende. Ett 
mindre antal av dessa hade läraren i förväg planerat att hålla under lektionen. Lärarens 
introduktion till lektionen berörde kompisskap och hur vi är mot varandra. Den var också en 
koll av vilka som var frånvarande och varför. Efter en kort information om dagen uppkom 
samtal och frågor runt denna information. Senare under lektionen läste läraren upp ett 
elevarbete som var en berättelse på kompistema. Läraren ledde därefter ett samtal som spann 
vidare på berättelsen och ämnet var då kompisskap och min rätt att bestämma över mig själv. 
De flesta samtalen under lektionerna initierades av läraren. De gånger som en elev startade 
samtal med läraren utan att hon först gett någon impuls, rörde det sig uteslutande om de 
pågående studierna. Däremot pågick ett mycket stort antal icke studierelaterade samtal mellan 
eleverna. Dessa mycket intressanta samtal om allt mellan himmel och jord skulle kunna vara 
ett eget spännande forskningsområde! 
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2. Vilken funktion och syfte ser samtalen ut att ha? 
 
Syftet med de många samtalen som gällde studierna var i första hand för att utreda, 
kontrollera eller förklara något som rörde skolarbetet. Läraren förklarade efter lektionen att 
hennes avsikt med dessa samtal är att försöka förmå eleverna att själva ta ansvar för att det 
arbete de gör, att de förstår och att de kommer vidare. Läraren försöker att få eleven att 
formulera problemet och presentera möjliga lösningar. Detta både i mindre problem som t.ex. 
ett mattetal och i större som t.ex. den egna tvåveckorsplaneringen.  Jag såg också en 
disciplinär funktion i dessa studiesamtal genom de krav som läraren ställde på ett visst 
uppförande och samarbete i samtalssituationen. Detta uttrycktes olika beroende på vilken elev 
det gällde. Lärarens lektionsintroduktion hade till syfte att alla elever skulle bli sedda och att 
de skulle få en möjlighet att yttra sig. Vidare ville läraren informera om aktuella händelser 
och låta eleverna styra det samtal som informationen gav upphov till. Samtalen efter 
elevberättelsen var menade att få eleverna att reflektera runt temat hur man är en bra kompis 
och var gränsen går för vad en kompis ska ställa upp på. Läraren provocerade eleverna i syfte 
att få dem att ta ställning i vilken mån jag själv är ansvarig för mina handlingar. Samtalen på 
elevinitiativ ser ut att främst ha till syfte att få hjälp med diverse studieproblem. De verkar 
också vara en önskan om bekräftelse att de gör rätt och ett behov av beröm. Ett fåtal samtal 
har en berättande funktion. I dessa fall associerar eleverna vidare på lärarens prat och tar 
initiativ till egna berättelser. 
 
 

3. Vilket bemötande får den som initierat samtalet? 
 
De allra flesta eleverna lyssnar när läraren tar samtalsinitiativet i början av lektionen. Ett 
mindre antal elever reagerar på det sagda genom att räcka upp handen och markera att de vill 
säga något. Ett par av dem upprepar handuppräckningen flera gånger. Någon enstaka elev 
avbryter läraren utan handuppräckning för att säga något spontant. Detta beteende orsakar en 
tillsägelse från läraren att eleven måste vänta på sin tur. Elevens berättelse ignoreras av alla. 
Läraren ställer följdfrågor till de elever som berättar något. Studiesamtalen som pågår under 
lektionen verkar få ett positivt bemötande. Även om läraren oftast är den mest aktive i 
samtalet är eleverna också aktiva samtalspartners. Läraren ställer under samtalet många frågor 
till eleven som t.ex. ”hur menar du nu?” ”hur tänkte du här?”.  Läraren ger också förslag till 
lösningar. Samtalen runt kompistemat bemöts omväxlande med skratt och allvar av både 
lärare och elever. Läraren står för de flesta följdfrågor som för samtalet vidare men även 
eleverna ger respons och nya infallsvinklar. En flickas berättande får en nedlåtande 
kommentar till svar och några elever fnittrar åt detta. Läraren märker troligen inte detta då 
hon har vänt uppmärksamheten mot några andra elever. 
 
 

4. Vilken intensitet har samtalen? 
 
De studierelaterade samtalen förs lågt och oftast mycket koncentrerat. Läraren verkar 
prioritera detta samtal och stämningen i klassrummet stiger något. Eleverna rör sig mer och 
samtalar något högre med varandra. Längden på samtalen varierar kraftigt. Vissa samtal är 
korta och andra är upp till tio minuter långa innan läraren gör paus för att uppmärksamma 
någon annan. Läraren berättade efteråt att hon under dessa lektioner prioriterat en pojke som 
behövde hjälp och det stämmer med min observation att han fick en stor del av hennes 
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samtalstid. Intensiteten i övriga samtal varierar. Samtalen runt kompisskap verkar engagera 
eleverna och även om inte alla deltar i pratandet verkar de lyssna aktivt. Några är dock mindre 
uthålliga och när samtalet drar ut på tiden slutar de delta och börjar istället småbråka med 
närmsta grannen. Lärarens information i början av lektionen sker lågmält och ger intrycket att 
det finns gott om tid för frågor och samtal runt detta. Intensiteten i samtalet går i vågor 
beroende på vad läraren tar upp och hur många som känner sig berörda. Några elever verkar 
helt oengagerade och ser inte ut att ta till sig information och nappar heller inte på erbjudandet 
att delta i samtalet. En annan mindre grupp elever verkar ta stort ansvar för att allt ska bli rätt 
och de deltar mer intensivt än de flesta. 
 
 
6.3.2 Klassrum Britt 
 
Då klassen var delad i halvklass vid observationstillfället markerar jag grupptillhörighet 
genom att benämna grupperna som A och B när jag tycker att detta förtydligar 
textpresentationen eller resultatet. Skillnaden som ibland blir tydlig ligger i 
gruppsammansättningen och inte i lektionsinnehållet som hade samma struktur under båda 
observationerna. Jag har även här kort pratat med läraren om hennes syfte med lektionens 
samtal men inte med eleverna. 
 
 

1) Vilka ämnesområden berör de uppkomna samtalen? 
 
Båda de observerade lektionerna startas upp på samma sätt och med samma ämne som 
introduktion men det vidare innehållet blir lite olika beroende på vad eleverna väljer att ta 
upp. Läraren startar med allmänt småprat om hur den föregående gymnastiklektionen varit.  
Läraren anger sedan vilket ämne lektionen kommer att röra sig kring genom att läsa en bok på 
temat glad. Till största del kommer samtalen efter detta att handla om känslor av olika slag. 
Långa sekvenser berör hur det känns att vara ledsen, arg, glad eller kär. Elevernas 
associationer leder till samtal om liv och död, kärlek och skilsmässor, bästisar och 
ryktesspridning. Det diskuterades huruvida tjejer och killar ska leka med varandra och hur 
mycket godis det är nyttigt att äta. Detta ledde vidare till samtal runt skönhetsideal. Allvarliga 
frågor kom upp då det framkom att någon kallat någon annan för ”fetto” och någon annan 
hade blivit retad för ”glasögonorm”. Stickspår som fotbollsteknik och toalettkonstruktioner 
avhandlades också. 
 
 

2) Vilken funktion och syfte ser samtalen ut att ha? 
 
Läraren förklarar att det första inledande småpratet är menat att ge alla elever möjlighet att 
komma på plats och eventuellt säga något om de vill något speciellt innan lektionen startar.  
Syftet med den korta boken är att initiera samtal om känslor. Läraren berättar att flera elever i 
klassen har svårt att uttrycka egna känslor och svårt att känna empati för andra och därför 
lägger hon mycket tid till att prata och göra övningar på detta tema. Syfte med dagens samtal 
från lärarens sida är alltså att få barnen att prata om sina känslor men också lyssna på det 
kompisarna berättar och försöka förstå dem. Det är också tydligt för mig att ett syfte är att få 
alla elever att säga något under lektionens samtal. I grupp B tenderar samtalen hela tiden dra 
sig mot tekniska lösningar på känslomässiga problemställningar. När man pratar om hur det 
känns att vara glad kommer eleverna via kramande fotbollsspelare in på fotbollstermer i 
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stället för känslor. När någon pratar om hur det känns att vara ledsen spårar någon annan in på 
att vara inlåst på toaletten och hur man rent tekniskt kan ta sig ut. Toalettpratet utmynnar 
sedan i en kaotisk kiss och bajs diskussion där samtalet spårar ur och läraren måste höja 
rösten för att återställa ordningen. Samtalen får då av läraren en fostrande och bestraffande 
funktion, framförallt i grupp B, där flera samtal mellan läraren och eleverna har den 
karaktären. Elevernas syfte med samtalen verkar skifta brett. En del samtalar med stort allvar 
och verkar vilja berätta och reda ut händelser. Samtalet fungerar då som erfarenhetsutbyte 
som ger deltagarna information om hur andra ser på saker och som kan mätas mot egna 
erfarenheter. För en mindre grupp elever verkade syftet med samtalen de startade helt enkelt 
vara att starta bråk. Deras samtalsinitiativ verkade syfta till att höja sin status i gruppen eller 
att bekräfta en roll som de besatt och deras syften gick inte ihop med lärarens. Syftet kan 
också ha varit att locka fram skratt och slippa koncentrera sig på något allvarligt.   
 
 

3) Vilket bemötande får den som initierat samtalet? 
 
Det var mycket stora skillnader i bemötandet lärare och elever emellan under de två lektioner 
som mina observationer utfördes. Lärarens inledande samtal får i det ena fallet ett något 
oroligt bemötande då eleverna anländer några i taget till lektionen. De har något ärende till 
bänken i förbifarten och några äter fortfarande sin frukt och prasslar med fruktpåsar. Läraren 
ger alla tid att ansluta sig och småpratar lugnt och vänligt med dem vartefter de kommer på 
plats. När läraren presenterar boken får hon positiva kommentarer från grupp A medan det i 
grupp B hörs kommentarer om hur larvigt detta verkar. Läraren reagerar lugnt och vänligt i 
båda fallen. Under de diskussioner som följer ställer läraren ofta följdfrågor till eleverna som 
ska leda samtalet vidare eller hålla det på rätt spår. Hon uppmanar den som pratar att berätta 
hur den menar, förklara hur det kändes och berätta varför. När eleverna berättar om hur andra 
känner glädje, t.ex. fotbollslaget, uppmanar läraren eleven att istället berätta något om hur 
eleven själv känt glädje. I grupp A får både elever och lärare mestadels positivt bemötande på 
det de säger. De flesta verkar lyssna på varandra och associera vidare på vad tidigare talare 
sagt. När någon elev utryckt något som de andra tolkar som svårt eller jobbigt får den ibland 
en klapp eller smekning som tröst av en annan elev. Många hummar medkännande under 
samtalet. Ibland räcker eleverna upp handen för att markera att de vill in i samtalet men lika 
ofta avbryter de och tar ordet. Läraren bemöter detta lite inkonsekvent. Ibland manar hon till 
skärpning och beordrar handuppräckning och ibland låter hon samtalet bölja fritt. I grupp B 
bemöts lärarens samtalsansatser först med ett hysteriskt fnittrande från eleverna. När detta lagt 
sig deltar många med stort intresse men deras bidrag till samtalet blandas med mycket trams 
och samtalet blir ytligt. En elev utmärker sig genom att delta med större allvar än majoriteten 
men få lyssnar och nappar på detta samtalsförsök. En diskussion om fotbollsregler och 
orättvisor engagerar dock alla och bemöts med många åsikter och inlägg. Läraren bemöter 
dem som försöker samtala med allvar. Hon lyssnar och stöttar. Detta störs dock av att hon 
hela tiden måste tillrättavisa vissa elever för att upprätthålla ordningen. Eleverna bemöter 
ibland varandras samtalsinitiativ fysiskt genom knuffar och mindre brottningsmatcher. Min 
bedömning är att efter att läraren introducerat ämnet tar eleverna minst lika många initiativ till 
samtal som läraren. 
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4) Vilken intensitet har samtalen? 
 
Även här såg jag en stor skillnad mellan grupp A och grupp B. I den första fördes samtalen till 
stor del mycket intensivt. Ibland talade till och med flera på en gång för att de var så ivriga 
och engagerade. Ändå upplevde jag att de i stort lyssnade på varandra. Intensiteten skiftade 
något beroende på vem av eleverna som talade och dalade något när läraren ställde direkta 
frågor till dem som inte frivilligt deltog i samtalet. Läraren reagerade starkt när diskussionen 
om feta människor togs upp och ledde ett kort engagerat, lite föreläsande, samtal runt detta. 
Däremot reagerade inte läraren nämnvärt på den elev som berättade att hon kallats 
”glasögonorm”. Istället var det en annan elev som tog upp tråden och frågade om eleven 
kände sig ledsen. Därefter deltog även läraren i det samtalet. Stämningen i gruppen pendlar 
mellan att vara lågmält intensiv till mer uppsluppen och intensiv beroende på ämne. Med 
tanke på lektionens tema avhandlades ämnen i rasande tempo och trots att alla var engagerade 
blev inte samtalen långa eller uttömmande utan hoppade raskt vidare på nya spår.  Även i 
grupp B är samtalen intensiva även och även här avlöser ämnena raskt varandra utan rum för 
större eftertanke. Stämningen känns stressad och orolig. Läraren dämpar och drar ner tempot 
med sina frågor och uppmaningar. Hon växlar mellan ilskna förmaningar, uppmuntrande 
kommentarer och samtalsstöd, och lyckas på detta sätt höja koncentrationen. Delar av 
lektionen blir stämningen lugnare och samtalen får en mer allvarlig karaktär.  
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7 Resultatanalys 
 
När man redovisar en kvalitativ studie ska man inte ange hur många som uppvisar det mönster 
som forskningsproblemet gäller, utan istället ska fokus ligga på det mönster som studien 
påvisar (Trost, 1993). I resultatanalysen binder jag ihop de fyra studier som uppsatsen bygger 
på nämligen litteraturstudie, elevintervjuer, lärarintervjuer och observationer, i en beskrivning 
i syfte att påvisa mönster som ger svar på min frågeställning. Jag har med fet stil markerat i 
stycket vilken studie som avses.  
 
 
7.1 Hur använder läraren samtalet som arbetsform i undervisningen? 
 
7.1.1 Klassrumssamtalens innehåll och syfte 
 
Litteraturen visar att samtalet har många olika skepnader och användandet av detsamma kan 
ske i en mängd olika syften och med olika mål (Mehrens, 1998). Även eleverna i intervjun 
menade att de samtal som förs i klassrummet är av brett skiftande karaktär. Den aktuella 
lektionens karaktär bestämmer samtalets innehåll. En pojke gav exempel på att man ju inte får 
prata fotboll under matten. Vidare ger eleverna exempel på att samtalen i klassrummet 
behandlar det pågående arbetet och relationer. Observationerna visade även de exempel på 
spännvidden mellan de samtal som förekommer i klassrummet. En stor del av samtalen var 
direkt studierelaterade och hade till stor del ett klargörande eller utredande syfte. Andra 
samtal hade till syfte att få eleverna att reflektera, ta ställning, uttrycka en känsla och en åsikt.  
Till viss del var samtalen också informerande, disciplinerande och bestraffande. De 
intervjuade lärarna menade att samtalen i klassrummet ofta berör den sociala samvaron, 
värdegrundsfrågor och konfliktsituationer. Men de kan också ha ett mer faktamässigt innehåll 
som t.ex. inom matematik eller naturvetenskapligt projektarbete. Syftet med samtalen i stort 
angav lärarna vara att eleverna ska lära saker om livet, se att saker har många möjliga 
lösningar, utveckla empati, reflektera, uttrycka självständig åsikt och kunna lösa problem. 
Lärarna uttryckte att det är viktigt att barnen ser sig själva, vem de är och vart de är på väg 
och på så sätt ser en mening med skolarbetet och känner ett eget ansvar för det egna lärandet. 
Samtalet, menade lärarna, är redskapet för att nå dessa mål.  
 
 
7.1.2 Lärarens professionalism 
 
Litteraturen säger att när läraren använder samtalet i undervisningen gör hon det i utifrån sin 
professionella yrkesroll, där hon som person står tillbaka och samtalets syfte är att utveckla 
och utbilda eleverna (Lindblad, 2001). Samtalet ses som ett redskap som läraren bör behärska 
bra, vilket inte alltid är fallet, men litteraturen trycker också på att fulländning i 
samtalskonsten är omöjlig att uppnå och att se och erkänna begränsningar är positivt. Läraren 
kan i den professionella rollen vara personlig men inte privat (Grandelius, 1995). 
Elevintervjuerna visar att eleverna uppfattar frökens samtalande som professionellt. De 
menade t.ex. att hon är bra på att lyssna och kräver att de andra i gruppen respekterar talaren. 
Fröken förmår också med god frågeteknik att hjälpa den talande framåt i samtalet. Det är 
fröken som organiserar och leder samtalet men eleverna tycker att de får utrymme att prata. I 
observationerna visade läraren prov på professionalism när hon förmådde elever att själva 
formulera problem och presentera en lösning, genom sin samtalsteknik. Eleverna var aktiva i 
studiesamtalen och fick ta ansvar för sitt arbete. I samtalen som berörde relationer och etik var 
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lärarens roll tillbakadragen och samtalstekniken försökte lyfta fram elevernas åsikter och 
känslor, vilket i många fall var framgångsrikt och ledde till djupare samtal. Ibland fungerade 
inte lärarens samtalsteknik helt ut och samtalen fick inte det djup som de borde kunna ha fått. 
Samtalen tenderade då till att byta tema nästan innan de startat. Eleverna lyssnade inte på 
talaren och utbytet i samtalet blev inte stort. Elevernas samtalsinitiativ bemöttes genomgående 
av läraren med allvar och respekt. Några elever bemötte lärarens och varandras 
samtalsinitiativ mindre respektfullt. Lärarna uttryckte att deras samtal har ett medvetet mål 
att utbilda eleverna, även om de också menade att många klassrumssamtal uppstår spontant 
och oplanerat. De ger exempel på hur de använder frågor som uppmuntrar samtalande och hur 
viktig lyssnarens roll är för att det ska bli ett riktigt samtal. Att kunna samtala tycker de är en 
förutsättning för yrket men uttrycker samtidigt en önskan att få utveckla tekniken och bli 
bättre på samtal. 
 
 
7.1.3 Lärarens roll 
 
Att samtalet är en god metod för klassrumsarbete och att det är av stor betydelse för kvalitén 
på lärandet är litteraturen överens om. Däremot påpekar den lästa litteraturen att den 
föreläsande läraren fortfarande dominerar klassrummen i högre grad än den samtalande 
läraren, vilket ses som ett förlegat och icke framgångsrikt arbetssätt. En anledning till att så är 
fallet anges vara att lärarutbildningen inte ger tid till att utbilda studenterna i samtalskonst. 
Dock pekar litteraturen entydigt och klart på att strävan och målet är en förändring av 
lärarrollen bort från envägskommunikationen och mot den handledande läraren som i stor 
utsträckning använder samtalet som metod (Maltén, 1998).  De intervjuade eleverna tyckte 
att fröken ibland tar för stor del av talutrymmet. De sa också att det är hon som berättar och 
förklarar saker. Dock påpekade eleverna att det finns barn som ibland pratar ännu mer än 
fröken, och att alla får prata även om det är lite olika hur mycket man väljer att göra det. De 
menade också att det är mycket samtalande i klassrummet. De markerar att det ibland pratas 
för mycket och att de borde jobba istället. Observationerna bekräftade att mycket samtal förs 
på lektionerna. Få av samtalen var av föreläsande art. En del samtal är informerande med 
läraren som den mest aktive. Hur stor del av talutrymmet som den enskilde eleven tog 
varierade kraftigt även om läraren aktivt fördelade ordet till olika elever. Den föreläsande 
läraren var inte särskilt synlig i observationerna, men vid att fåtal tillfällen förde läraren en 
monolog. I lärarintervjuerna menade en lärare att hon inte såg sig själv som föreläsare utan 
som handledare med uppgift att med samtalet som verktyg hjälpa barnen att se sig själva och 
ta ansvar för det egna lärandet. Lärarna sa vidare att de tycker samtal är viktigt och att de 
använder sig av det i stor utsträckning. En lärare påpekade att det kan vara känsligt att uppta 
lektionstid till samtal, då inget konkret resultat syns.  
 
 
7.1.4 Samtalet som metod 
 
Hur samtalet kan användas som konkret arbetsmetod i klassrummet ger litteraturen många 
förslag på. Det finns en skillnad i att samtalet används som metod för att nå kunskapsmål 
inom ämnesområden eller att det används för ett utvecklande av personliga egenskaper. I det 
senare fallet anges goda samtal vara nödvändiga, rent av livsavgörande, för en positiv 
utveckling (Lindh, 1990). Metodens användande i ämnesundervisningen sker på olika nivåer 
menar litteraturen. I fysiska ämnen som exempelvis slöjd har det undervisande samtalet en 
mer konkret karaktär medan exempelvis samhällsorienterade ämnen för samtal på en djupare 
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nivå (Strömqvist, 1989). Eleverna upplevde att samtalet användes som metod för att reda ut 
konflikter, lösa problem, prata om hur man ska vara mot varandra och för att visa känslor. De 
såg också att samtalet användes mer ämnesinriktat för att nå kunskapsmål, och även för att 
ventilera saker av mer privat eller fritidsinriktad karaktär. Observationerna bekräftar 
elevernas utsaga om att samtalet är en arbetsmetod som används för att lösa konflikter, prata 
relationer och etik, visa känslor, utbyta erfarenheter av privat karaktär och bearbeta fakta. 
Samtalen hade både en mer konkret karaktär när de gällde de pågående studierna, och en mer 
öppen, fri och djuplodande karaktär när de behandlade konflikter och relationer. Lärarnas 
svar på hur samtalet används som metod i klassrummet överensstämde med elevernas svar 
och det observationerna visade. Lärarna underströk hur viktigt det är att ge samtalet plats i 
undervisningen. En lärare påvisade förändringen som skett på senare år mot ett mer metodiskt 
användande av samtalet, men också att det krävdes mod och erfarenhet för att våga ge samtal 
tid i undervisningen. En lärare uttryckte att hon ofta förvånades över de tankegångar som 
eleverna förde fram i klassrumssamtalen. Hon menade att det var fascinerande att få fram 
problemlösningar som hon inte tänkt på som möjliga. Hon förundrades också över de många 
olika svar och lösningar som eleverna kunde presentera och som alla var rätt, och såg detta 
som exempel på hur olika man kan tänka och lösa problem. 
 
 
7.2 Vilka goda respektive dåliga förutsättningar dikterar villkoren för 

samtalsaktiviteten i klassrummet? 
 
7.2.1 Lärarens roll 
 
Litteraturen menar att den viktigaste förutsättning är läraren själv genom den kunskapssyn 
och elevsyn hon har och genom hennes egen förmåga att kunna och vilja använda samtalet 
professionellt och framgångsrikt. Det är läraren som styr och organiserar klassrumsarbetet och 
därmed anger förutsättningarna för samtalsaktivitet (Grandelius, 1995). Litteraturen påpekar 
att det också är läraren som avgör vilket läromedel som ska brukas även om detta också styrs 
av utbud och ekonomi (Strömqvist, 1989). Eleverna hade mestadels positivt omdöme om 
frökens sätt att organisera samtalsmiljön. Ibland upplever de att det samtalas för mycket i 
klassrummet. I observationerna syns tydligt att läraren under dessa lektioner har en positiv 
inställning till samtalande även om samtalen är av helt olika karaktär och sker under vissa 
villkor. I vissa fall omfattade samtalen hela gruppen med läraren som samtalsledare och ordet 
var tämligen fritt. I andra fall fördes samtalen mellan läraren och en eller två elever och 
avhandlade ett bestämt studierelaterat ämne. Då pågick också mer eller mindre viskande 
samtal som hade ett mer eller mindre skolmässigt innehåll mellan eleverna, vilket tolererades 
något inkonsekvent av läraren. Lärarna själva uttryckte att de ät positiva till samtalsaktivitet i 
klassrummet och att de som arbetsledare anger goda förutsättningar för att möjliggöra samtal. 
En lärare utryckte att den enda begränsningen som finns i klassrummet är hon själv. Målen 
finns men vägen är fri. En lärare menade att den egna samtalstekniken både är en god 
förutsättning och en begränsning.  
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7.2.2 Regler för klassrumssamtal 
 
Litteraturen säger att klassrummet är en unik samtalsmiljö vars speciella karaktär och 
samtalsförutsättning inte passar någon annan stans än just i skolan. Reglerna för samtalandet 
är ofta outtalade och läraren intar en särställning med större befogenheter. Läraren får 
exempelvis avbryta talare men det får inte eleverna. Eleverna förväntas följa skolans 
språknormer vad gäller ord och ämnesval. Elever som inte förmår läsa av och följa reglerna 
anses odisciplinerade (Nilsson, 1993). Eleverna var helt på det klara med vilka regler som 
gällde för samtalandet och accepterade dem. De menade att vissa uttryck (svärord) och ämnen 
inte får förekomma i klassrummet, att eleverna ska räcka upp handen och att fröken fördelar 
ordet. De menade också att det finns en dold överenskommelse mellan lärare och elever om 
att föra privata samtal med varandra under lektionen fast det egentligen inte är tillåtet. 
Eleverna uppfattade att läraren visar en inkonsekvent tolerans mot detta, och lite beroende på 
humör eller situation drar gränsen olika hårt. De uttryckte en vetskap om att man bör lyssna 
på varandra men sa också att de var medvetna om att de inte alltid förmådde göra detta. De 
uttryckte också att det finns en skillnad på samtalsregler beroende på situation. 
Observationerna visade att samtalsreglerna inte ifrågasattes även om gränserna ofta testades. 
En viss skillnad registrerades under de olika lektionerna. Till stor del lyssnade barnen när 
läraren pratade och räckte upp handen för att markera att de ville göra ett inlägg. Spontana 
uttryck tillrättavisades eller, vid ett tillfälle, ignorerades av samtliga. Observationerna visade 
också exempel på elever som inte alls ville eller kunde följa samtalsnormen. Eleverna avbröt 
både lärare och kamrater, pratade i munnen på varandra, visade inte respekt för det sagda utan 
skrattade åt kompisar. Observationerna visade också exempel på att det fanns olika 
toleransnivåer för vad som accepterades beroende på situation. Samtalsreglerna var stramare 
under vissa lektioner jämfört med andra. Eleverna ifrågasatte inte lärarens särställning och 
större befogenheter i samtalet. Lärarna berättade i intervjun att det är viktigt att se individen 
när man för samtal i grupp. Hur samtalsinitiativ bemöts beror på vem som tar initiativet och 
hur det tas upp. Svaga elever som sällan uttrycker något måste uppmuntras och de som tar för 
sig måste dämpas, därför att samtalsutrymmet ska fördelas mellan alla. Ibland vill lärarna inte 
bli avbrutna och ta upp en ny tråd men ibland går det bra. Det beror på situation.  
 
 
7.2.3 Klassrummets möblering 
 
Litteraturen anser att ett klassrum som är traditionellt möblerat i rader mot tavlan med 
ansiktet vänt framåt, är det minst samtalsvänliga. Bäst förutsättningar för samtal föreligger om 
eleverna i största möjliga mån har ögonkontakt med varandra (Strömqvist, 1989). En 
auktoritär lärarplacering, bakom en kateder framför elevgruppen, bäddar för samtal av 
föreläsande karaktär eller av korta frågor och svar samtal. En lärare som placerar sig mer 
integrerat i elevgruppen har bättre förutsättningar att leda goda samtal. Samtal i öppna 
klassrum där det finns möjlighet för olika människor att röra sig in och ut i sammanhanget får 
en viss karaktär, liksom samtal i ett klassrum som är stängt för yttre besökare och intryck får 
en annan karaktär. Litteraturen anger båda typerna som både bra och dålig förutsättning för 
samtal. Ett slutet klassrum kan inge trygghet och uppmuntra förtrolighet men det är också en 
sluten miljö utan insyn, vilket gör gruppen utlämnad åt varandras godtycke och sårbar för 
maktutnyttjande. I den öppna miljön föreligger mindre risk för detta men istället regleras 
graden av förtrolighet och koncentration av vad som pågår runt ikring. Vilken modell som ger 
bäst förutsättning för samtal kan bero på vilket sorts samtal som eftersträvas menar 
litteraturen (Ohnstad, 1995). En elev menade att det ibland var störande när folk kom in i 
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klassrummet utifrån för att säga något till fröken eller hämta något, eftersom koncentrationen 
stördes och det blev bråkigt. Observationerna visade att de båda besökta klassrummen har 
stora likheter i möblering. Barnen sitter vid bord som placerats i grupper. Lärarens bord är 
placerat på sidan. I det ena klassrummet finns plats för en stor, rund matta i mitten av 
golvutrymmet, som används för samlingar i ring. I det andra klassrummet är det mer trångt 
men platsen längst fram vid tavlan kan användas som sittutrymme på golvet av gruppen. 
Läraren rörde sig under lektionerna runt i elevgruppen, eller satt som en del av gruppen i 
ringen. Observationen visar att koncentrationen bryts, ljudnivån höjs och arbetsfrekvensen 
minskar när någon utifrån kommer in i rummet och pratar med läraren. 
 
 
7.2.4 Yttre styrfaktorer 
 
Litteraturen säger: ”Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de 
framförs.  Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och möjligheter till 
sådana.” (Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet, 1994 s.24). Social och kulturell 
bakgrund liksom könstillhörighet påverkar samtalsstrukturen (Grandelius, 1995). 
Eleverna menade att det ibland blir jobbigt när man ska prata många tillsammans för det blir 
svårt att lyssna till alla och för att diskussionen blir tjafsig. Lärarna sa samma sak även om 
de underströk att de inte tillät klasstorleken vara ett hinder för samtal. De sa också att 
läroplanen inte är något hinder även om de heller inte ser den som en hjälp. Timplanen sa sig 
lärarna inte fästa någon större vikt vid. De ser den period som de har eleverna som en helhet 
vars tidsrymd ska räcka för att nå målen. Att räkna timmar menade de var meningslöst. 
Dessutom integreras ämnen i varandra och omöjliggör ett timräknande. I lärarintervjun 
framkom också att elevernas språk och sociala fostran påverkar samtalsmiljön i klassrummet.  
 
 
7.3 Hur upplever eleverna samtalsmiljön i klassrummet? 
 
I litteraturen står att läsa att i och med att lärarrollen förändrats har också elevrollen gjort 
det. Eleverna förväntas inta en mer objektiv och aktiv roll i sitt lärande. Eleverna ses som en 
resurs som har kunskap och erfarenhet att dela med sig av till kamrater och lärare i 
reflekterande och värderande samtal. Förutsättningen är att läraren ger dem mandat till denna 
elevroll och att samtalsmiljön är utformad så att den ger eleverna detta utrymme (Strömqvist, 
1989). I elevintervjuerna visar barnen att de upplever samtalsmiljön som tillåtande och 
positiv. De pratar i skolan både för att det är roligt och för att lära sig någonting. De ser 
tillfällen där de själva kan styra samtalsinnehållet och berätta egna upplevelser och 
erfarenheter. De ger exempel på hur de i matten kan hitta på egna matteproblem för gruppen 
att lösa. De uttrycker att de ser sig själva som resurser när de samarbetar under lektionerna 
och hjälper varandra med problem. Men de uttrycker också att de har en underordnad roll i 
samtalet och i klassrummet. De kan inte prata om vad som helst när som helst utan de är 
medvetna om att det är läraren som anger regler och gränser. En viss förvirring rådde 
huruvida samtalen var kunskapsalstrande eller inte. Någon skilde på prat och arbete och såg 
inte att det första kunde vara en del av det andra. Andra elever menade att alla typer av samtal 
kan vara lärande fast på olika sätt och att de visst arbetar när de samtalar. Observationerna 
bekräftar att samtalsmiljön inbjuder eleverna till att vara aktiva i sitt lärande. Lärarna 
uttryckte under de observerade lektionerna förväntningar på att eleverna ska hjälpa varandra 
att lösa studieproblem och också att de ska ta ansvar för sin studieteknik. Lärarna visade 
också förväntningar på att barnen aktivt ska delta i samtalen och formulera tankar och åsikter, 
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vilket de också till stor del gjorde. Observationerna indikerar att eleverna upplever 
samtalsmiljön som tillåtande inom de uttalade och outtalade gränser som finns. Lärarna 
uttryckte i intervjun att de vill att eleverna ska inta en aktiv, reflekterande, ifrågasättande och 
ansvarstagande roll och att de genom samtal arbetar aktiv för att så ska ske. Lärarna säger att 
de tror att eleverna upplever samtalsmiljön positiv och tillåtande. En lärare uttryckte att den 
kanske är för tillåtande eftersom eleverna ibland uttalar en önskan om att sluta prata och börja 
arbeta. Lärarna ställde sig tveksamma till huruvida eleverna upplever att de lär sig något 
under de samtal som inte har en direkt faktamässig karaktär. 
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8 Resultatdiskussion 
 
Litteraturen som jag gått igenom uttrycker en farhåga att envägskommunikationen, med en 
föreläsande lärare, dominerar i klassrummen, trots att modern forskning förespråkar en 
undervisningsmetod där dialogen, samtalet, står i centrum (Maltén, 1998). Jag anser att jag 
fått mycket goda exempel på hur undervisning där läraren använder samtalet som en 
arbetsmetod kan bedrivas. De lärare jag besökt visar att det är möjligt att använda samtalet 
som metod genomgående i undervisningen fast på olika nivåer och med skiftande mål och 
syfte. Dels kan samtalet användas för att nå faktamål då eleverna i samtal bearbetar och 
formulerar något och på så sätt utökar sina kunskaper. Dels kan samtalet användas för att nå 
mål som mer berör elevernas personliga egenskaper. Med ett samtalande arbetssätt lär sig 
eleven att använda sig själv som en resurs. De lär sig reflektera och ifrågasätta, jämföra och 
omvärdera, de lär sig att någon annans åsikt kan tillföra mig något även om den inte är 
identisk med min. Som en lärare i intervjun sa: ”De lär sig om livet.”   
 
Lärarna som intervjuats tilldelar sig själva en handledande roll och ser samtalet som det 
verktyg de använder för att hjälpa eleverna att nå målen. En lärare säger att det allra viktigaste 
att använda samtal till är att genom detta få eleverna att ta ansvar för sitt eget lärande. Hon 
menar att det mest centrala målet att nå i skolan är att barnen ser att de lär för sin egen skull, 
att de förstår att de har ett ansvar för läroprocessen och att de ser att de kan påverka den. Det 
är genom samtal som hon jobbar mot det målet. Jag tycker att jag såg exempel under mina 
observationer på att samtalet användes systematiskt och målmedvetet för att sträva mot den 
typen av mål, exempelvis genom hur läraren hela tiden lät eleverna formulera hur de tänkt och 
hur de trodde att de kunde lösa sina studieproblem. Samtalet är alltså ett gott redskap för att 
nå viktiga och övergripande mål i undervisningen. 
 
Det är omöjligt att inte samtala men när samtalet förs i klassrummet är det viktigt att det sker 
på ett professionellt sätt. Det finns en skillnad i att vara personlig och privat. En lärare kan 
vara personlig samtidigt som hon uppträder professionellt men hon kan inte vara privat 
(Grandelius, 1995). Jag tror att detta är en viktig skillnad. Läraren måste stå tillbaka som 
person och agera utifrån sin yrkesroll i samtalen med eleverna. Jag tycker att min 
undersökning har visat att detta är fullt möjligt. De intervjuade lärarna visar tydligt hur de 
använder samtalet på ett medvetet och yrkesprofessionellt sätt. Att en lärare uttrycker att 
hennes bemötande mot eleverna ibland kan bero på hennes eget humör kan vara en tendens 
till att uppträda oprofessionellt men också ses som en mänsklig svaghet som är omöjlig att 
helt undvika. Det empiriska materialet gav också en vink om de många spontana och 
oplanerade samtalssituationer som uppstår i klassrummet och som kräver både kunskap och 
erfarenhet för att hantera proffsigt. Att detta ibland brister påpekar eleverna i intervjun när de 
säger att fröken kan säga att de får bordlägga ett problem till ett senare tillfälle, och sedan 
glömmer hon det.  Av detta drar jag slutsatsen att samtalen som metod i klassrummet ska 
föras professionellt men personligt med en tolerans för lärarens mänskliga svagheter. 
 
I min undersökning presenteras goda och dåliga förutsättningar för samtalsaktivitet i 
klassrummet. Den viktigaste faktorn ser ut att vara läraren själv. De lärare som jag träffade 
hade en mycket positiv inställning till samtal som arbetsmetod, vilket naturligtvis påverkade 
resultatet i stor utsträckning. Jag tyckte att en lärare sammanfattade förutsättningarna för 
samtal i klassrummet på ett mycket bra sätt: ”Det här är möjligheternas skola. Den enda 
begränsningen som finns här är jag själv. Målen finns men vägen är fri.” Båda lärarna hade 
en mycket tydlig ambition att vara goda samtalsledare för att ge eleverna utrymme och hjälp 
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att föra goda samtal. De hade möblerat klassrummet med tanke på att det skulle vara möjligt 
att föra dialoger både vid elevborden och på golvet, vilket jag upplevde befrämjade 
samtalsmiljön. Dialogen vid barnens bord hade likartad struktur i båda klassrummen. 
Eleverna beskriver hur man helst ska viska och prata jobb när man samtalar under lektionen 
men mina observationer visade att detta inte efterlevdes helt. Jag upplevde en klar skillnad när 
barnen satt på golvet och samtalade. Detta verkade vara en signal till ett friare samtalssätt med 
en mer öppen dialog. Således finner jag att läraren är den viktigaste faktorn som påverkar 
samtalsklimatet. Dennes kunskapssyn, elevsyn och syn på den egna lärarrollen styr i högsta 
grad samtalsaktiviteten i klassrummet. Lärarens inställning påverkar också hur klassrummet 
möbleras, vilket också är en viktig samtalsförutsättning. 
 
Faktorer som jag tolkade som försvårande för samtal var klasstorleken, vilket jag grundar på 
elevernas och lärarnas utsago liksom min egen observation. Det är svårare att få bra 
diskussioner om man är för många. Den tid som varje elev får tala, står heller inte i proportion 
till den tid som hon måste lyssna på andra. Elevernas ålder gör att de inte orkar sitta still och 
koncentrera sig så lång stund i taget, vilket resulterar i att den tiden kan vara passerad redan 
innan de själva fått ordet. 
 
Elevgruppens sammansättning ser också ut att kunna påverka vilket en lärare påpekade och 
min observation visade. Under observationen noterade jag stora skillnader i en diskussion 
med identiska förutsättningar förutom elevsammansättningen. Litteraturen kommenterar 
också detta. Eleverna går in i samtalet med helt olika erfarenheter och förutsättningar. Social 
och kulturell bakgrund liksom könstillhörighet påverkar samtalsstrukturen (Grandelius, 1995). 
 
Något annat som verkade kunna vara ett hinder för samtal var timplanen. Dock inte i de 
klassrum som jag besökte eftersom de helt sonika bortsåg från den. En lärare menade dock att 
många kollegor var pressade av timplanen och inte tyckte sig hinna med att använda samtal 
som arbetsmetod. Detta tycker jag själv jag sett exempel på under min praktik och i 
arbetslivet. Det är lätt att skolarbetet och studiemålen blir produktinriktade, och timplanen kan 
upplevas som en begränsande faktor så att tid inte ges till ett mer reflekterande arbetssätt. När 
Sven Strömqvist säger att en viktig styrfaktor i undervisningen är hur läraren använder de 
nationella styrdokumenten, verkar det stämma med den verklighet som jag studerat 
(Strömqvist, 1989). Fast här ser det ut att ha varit positivt att välja att inte använda timplanen, 
vilket är anmärkningsvärt. 
 
En begränsande faktor som förvånade mig lite var elevernas egen inställning. Både lärarna 
och eleverna själva menade att eleverna kan uppleva att diskussionerna är jobbiga och tar tid 
ifrån det riktiga arbetet. Dock finns en motsägelse för samtidigt uttrycker de att samtal är både 
roligt och viktigt. Jag noterade också under min observation att de flesta deltog med stor 
entusiasm. Kanske beror detta dubbla budskap på att även eleverna känner att ett konkret, 
produktinriktat resultat är lättare att visa upp och få värderat och därför mer värt, samtidigt 
som deras lärare trycker på vikten av även en annan sorts kunskap som kan uppnås i samtalen.  
 
Sven Strömqvist menar att synen på elevrollen måste präglas av en tro på att eleverna kommer 
till skolan, inte tomma, utan fulla av den erfarenhet och kunskap som de hitintills förvärvat. 
På det sättet får eleverna en resursroll där deras erfarenheter i samtal kan bli ny kunskap för 
någon annan (Strömqvist, 1989). Lärarintervjuerna och observationerna visade att lärarna såg 
sina elever på detta sätt och det påverkade förstås i sin tur hur eleverna själva såg på den egna 
elevrollen och på samtalsmiljön i klassrummet. Av det insamlade materialet drar jag 
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slutsatsen att eleverna upplevde samtalsmiljön som tillåtande och positiv. De upplevde i högre 
grad än lärarna själva trodde, att samtalen är en del av undervisningen och något som ger 
kunskap, även om denna insikt inte nåtts av alla elever. Jag drar också slutsatsen att eleverna 
såg sig själva som resurser genom att de vanemässigt och naturligt samarbetade och hjälpte 
varandra framåt i studierna och alltså ansåg sig ha kunskap att göra detta. Jag menar alltså att 
elevernas upplevelse av samtalsmiljön väl stämmer överens med lärarnas intentioner med 
densamma och mina egna observationer. Som tidigare sagts hänger hela samtalsmiljön på 
lärarens inställning och jag tror att resultatet av denna fråga, hur eleverna upplever 
samtalsmiljön, är avhängig svaret på den första frågan, hur läraren använder samtalet som 
arbetsform.  
 
 
9 Slutdiskussion 
 
Resultaten av min undersökning speglar alltså i alla frågor, vilken inställning till samtal som 
metod de utvalda lärarna har. Om jag intervjuat två lärare med negativ inställning till 
metoden, besökt deras klassrum och pratat med deras elever, hade naturligtvis hela resultatet 
sett helt annorlunda ut. Jag har under min praktiktid och genom min arbetslivserfarenhet sett 
flera exempel på lärare som föredrar att föra monologer i undervisningen och i liten grad ger 
utrymme för samtal med eleverna, men att lyfta fram ett sådant exempel kändes inte viktigt då 
forskningen pekar på att monologen i skolan är förlegad och det är genom dialog som 
framtidens lärare bör arbeta. Uppsatsen gör alltså inga anspråk på att påvisa i vilken 
utsträckning samtalet som metod används i Sveriges klassrum. Uppsatsen har genomförts med 
vetskap om att de utvalda lärarna hade en positiv grundsyn till det som uppsatsen handlar om, 
men insamling, bearbetning, presentation och analys är avsedd att vara objektiv.   
 
Under arbetets gång har jag funnit många trådar som skulle vara intressanta att ta upp i ett 
annat forskningsprojekt. Exempelvis såg jag under de observationer jag genomförde, de 
många samtal som fördes elever emellan, osynligt för läraren. Jag fascinerades av hur mycket 
man som observatör kan se pågår i klassrummet som man inte uppfattar när man som lärare 
befinner sig i en undervisningssituation. Denna aktivitet som pågår parallellt med 
undervisningen utan lärarens vetskap vore mycket intressant att titta närmre på. Likaså 
funderade jag under mina besök på skolorna över de samtal som utspelar sig under rasterna 
mellan eleverna. Vilket innehåll syfte och mål har dessa samtal och hur påverkar de i en 
förlängning klassrumsarbetet? Bearbetar eleverna lektionsinnehållet på rasterna eller är det 
istället rastsamtalen som styr samtalen i klassrummet? 
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Bilaga1 

 
OBSERVATIONS MALL     Datum:  Skolkod: 
 

SAMTAL PÅ LÄRARES INITIATIV 
Ämnesområde Funktion Bemötande Intensitet Spontant Planerat 
      

 
 
 
 
 
 

SAMTAL PÅ ELEVS INITIATIV 
Ämnesområde Funktion Bemötande Intensitet 
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Bilaga 2 

Information till läraren inför intervju om samtal i klassrumsmiljö. 
 
 
Definition. Vad menar jag med samtal? 
 
Definitionen av begreppet samtal kan variera beroende på vilken sorts samtal som avses. I 
min uppsats har jag begränsat mig till att tala om samtalen mellan lärare som utspelar sig i 
klassrummet. Även med den begränsningen skiljer sig samtalens karaktär och syfte betydligt. 
För att resultatet av min undersökning ska bli så sanningsenligt som möjligt krävs att 
intervjuare och intervjuade i möjligaste mån definierar det använda begreppet lika. Därför har 
jag med utgångspunkt i läst litteratur definierat vad jag, i mina intervjufrågor, menar med 
samtal.  
 
När jag i intervju frågorna använder mig av begreppet samtal menar jag den språkliga 
handling som försiggår mellan två eller flera parter, där samtliga aktivt lyssnar reagerar och 
svarar på signaler. I de fall då läraren har en speciell undervisande eller fostrande avsikt med 
det aktuella samtalet finns förmodligen ramar för samtalet såsom till exempel ämnesval, men 
vad som sägs är inte bestämt på förhand utan formas av deltagarnas reaktioner på motpartens 
signaler och tal. På detta sätt kan man alltså inte veta hur samtalet kommer att utvecklas eller 
avslutas, även om läraren har ett i förväg bestämt mål med samtalet och i kraft av sin unika 
position förmodligen ofta är den som har en ledande och drivande roll. 
 
När jag använder begreppet samtal i klassrummet menar jag alltså inte den aktivitet där 
läraren ensam för en undervisande monolog och eleverna svarar på frågor.  
 
Min egen definition av begreppet samtal har grund i den litteratur som finns angiven i 
litteratur listan. 
 
Det insamlade intervju materialet är avsett att användas i min examensuppsats där jag söker 
svar på frågorna: 

 
• Hur använder läraren samtalet som arbetsform i undervisningen? 

 
• Vilka goda respektive dåliga förutsättningar dikterar villkoren för samtalsaktiviteten i 

klassrummet? 
 

• Hur upplever eleverna samtalsmiljön i klassrummet? 
 
I uppsatsen anges inga namn på personer eller skolor. 
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Bilaga 3 

Intervju frågor till läraren 
 
1. Använder du medvetet samtal som pedagogiskt metod för att uppnå mål i 

undervisningen? 
 Inom vilka ämnesområden är samtal lämplig studieteknik? 
 Vilken status har samtalet som undervisningsverktyg i förhållande till andra sätt att 

arbeta. 
 
2. Hur arrangeras lärosituationer där samtalet som metod står i centrum? 

 Ge konkreta exempel från ditt klassrum 
 Vilket syfte har samtalen? Ge exempel. 
 I vilken utsträckning förekommer de? 

 
3. Vilka oplanerade samtals situationer kan uppstå?  

 Ge konkreta exempel från ditt klassrum. 
 Har dessa samtal någon lärande funktion? 
 I vilken utsträckning initierar elever samtals områden på eget initiativ? 
 Vad bedömer du vara syftet med dessa samtals initiativ? 
 Hur bemöter Du elevers initiativ till samtal utanför det planerade arbetet? 

 
4. Vilka möjligheter respektive hinder finns för samtal som arbetsform på din 

arbetsplats vad gäller… 
 Lokaler och möjlighet till gruppering? 
 Möbleringen av klassrummet, tex. bänkars placering, andra möbler, sittutrymme på 

golvet 
 Klasstorlek/elev sammansättning och möjlighet till samtal i hel klass? 
 Timplanen? Är arbetsformen mer tidskrävande? Finns tid för samtal? 
 Läroplanen? Är samtal som arbetsform motiverat?  
 Din egen samtalsteknik? 
 Ditt eget intresse? 

 
5. Hur tror Du att dina elever upplever samtalsmiljön i ert klassrum 

 Deltar de gärna i samtal? 
 Tycker de att det samtalas för lite/för mycket i klassrummet? 
 Upplever de att de blir hörda och att det de säger betyder något? 
 Upplever de att de lär sig saker genom att diskutera. Att samtalet kan vara en del i 

undervisningen. 
 Uppfattar de samtalsinnehållet som relevant och viktigt? 
 Är det något särskilt område de skulle vilja samtala mer om? 
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Bilaga 4 

Intervju frågor till elev 
 

1. Varför samtalar människor? 
 Kan man lära sig saker genom att prata med varandra? 
 Ge exempel på vad man lär sig. 
 Får man prata under lektioner? 
 Är det ett bra sätt att lära sig något på? 
 Skulle du vilja ha fler/färre diskussioner i klassrummet 

 
2. I vilka situationer samtalar ni i klassrummet? 

 Kan man prata om vad som helst i klassrummet? 
 Kan man samtala när som helst i klassrummet? 
 Vad samtalar ni om? 
 Vem bestämmer vad samtalet ska handla om? 
 Om du kommer på något du vill prata om i klassrummet, hur gör du då? 
 Samtalar ni ofta på lektionerna i din klass. 
 Får alla i klassrummet prata? Elever och lärare. 

 
3. Finns det något i din klass som gör att det är svårt att samtala? 

 Är du bra på att samtala i klassrummet? 
 Är klasskompisarna bra på att samtala? 
 Är läraren bra på att samtala? 
 Tycker du att lärare/kompisar lyssnar när du pratar om något? 
 Finns det något du önskar att ni kunde samtala mer om i skolan? 


