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Sammanfattning 

Vi lever idag i ett kommunikationsrikt samhälle där vi har möjlighet att dagligen delta i och 

höra ett flertal samtal. Samtalen kan vara av både formell och informell karaktär och kräver 

olika ansträngningar av oss. Av de här anledningarna vore det naturligt att vi övar oss i att 

samtala i skolan, speciellt eftersom mycket tyder på att samtal är en förutsättning för lärande. 

Syftet med den här studien är således att öka kunskap om hur samtal inleds i ett klassrum i 

svensk skola.  

 

Ämnet har undersökts genom att videofilma fyra lektioner i en femteklass och därefter 

analysera materialet med hjälp av konversationsanalys (CA). Samtalsdeltagarna har varit de 

21 elever, i åldrarna 11-12 år, som ingår i klassen och deras klasslärare. Resultatet visar bland 

annat att skillnader i typ av lektion påverkar vem som får tala. Under de lektioner som präglas 

av helklassdiskussioner tar läraren oftare initiativ till samtal och under sådana lektioner där 

eleverna arbetar självständigt inleder de oftare samtal. Slutligen kan sägas att mycket av 

elevernas möjlighet att initiera samtal påverkas av lärarens implicita metoder för att 

organisera undervisningen.  
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1. Inledning 

1.1 Inledning och syfte 

Att prata är något de allra flesta människor gör varje dag. Även om vi är ensamma kan det 

hända att vi pratar med oss själva eller sjunger på en låt. När två människor står och väntar på 

bussen är det inte ovanligt att den ena söker kontakt med den andra genom att påpeka något 

som de båda har gemensamt, till exempel att det regnar mycket idag eller att bussen är sen. På 

motsvarande sätt är det när föräldern entusiastiskt pratar med sin tre månader gamla bebis och 

bebisen svarar – om än något annorlunda jämfört med den vuxne – genom att framkalla olika 

ljud och miner och kanske ge ett litet leende. Med dessa och liknande situationer i åtanke 

verkar det helt enkelt som att vi människor från vår första dag i livet tycker om att 

kommunicera och interagera med varandra. 

 

Säljö (2000) skriver om vikten av kommunikation. I samtal med andra får vi förståelse för oss 

själva och världen. Genom vår förmåga att minnas kan vi, när vi möter nya situationer, se till 

våra tidigare erfarenheter och jämföra dem med varandra och således förstå hur vi bör handla. 

Vidare menar Säljö att det är genom interaktion med andra som vi lär oss. Lärande är med 

andra ord en process som föds ur socialt samspel. I läroplanen för grundskolan (Skolverket, 

2011) står det om att skolan ska förbereda eleverna för ett framtida aktivt liv i samhället. 

Läroplanen belyser också att skolan ska arbeta för att vara en ”levande social gemenskap” 

(Skolverket, 2011, s. 10). I flera stycken lyfts skolans uppdrag om att främja elevers sociala 

förmågor fram. Citatet nedan är ett tydligt exempel på detta: 

 
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, 

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

till sin språkliga förmåga. (Skolverket, 2011, s. 9) 

 

Citatet är i enlighet med det sociokulturella perspektiv som Säljö (2000) förespråkar och det 

är tydligt att socialt samspel är en förutsättning för lärande. I citatet står också att eleverna ska 

ges många tillfällen till samtal samt möjligheter att utvecklas i sin kommunikativa förmåga. 

 

Sfard (1998) menar att perspektivet på lärande sakta har börjat förändras och att vi sedan cirka 

20 år tillbaka börjar lämna en syn som dominerat i ett millennium. Från att ha sett lärande 

som något individuellt visar senare forskning istället att lärande har en stark koppling till vårt 
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samspel med andra. Melander och Sahlström (2010, s. 11) uttrycker att det är ”en rörelse från 

en syn på lärande som tillägnande till en syn på lärande som deltagande”. 

 

Vi människor i Sverige är en del av ett kommunikationsrikt samhälle och har därav stor nytta 

av att kunna föra oss i samtal. Vi samtalar med varandra dagligen, både i privatlivet på relativt 

informella villkor och på arbetet som ofta kräver en mer formell ansats. Av dessa anledningar 

vore det naturligt att vi får öva på detta i skolan.  

 

Under min utbildning har mitt intresse för samtal som fenomen växt sig starkare. Eftersom 

interaktion är en central del av våra liv är jag intresserad av att ta reda på hur det kan se ut i ett 

klassrum i skolan. Jag är intresserad av att veta vid vilka tillfällen samtal förekommer i 

undervisningen och vem som tar initiativet till samtal. Jag tror att det vore nyttigt inför min 

framtida yrkesroll, samt för redan verksamma lärare, att få en uppfattning om när det samtalas 

i ett klassrum i svensk skola samt hur det går till och vem som söker den kontakten. 

 

Syftet med detta arbete är således att öka kunskap kring hur samtalande kan gå till i ett 

klassrum. Jag ämnar söka reda på ovanstående frågor om när samtal inleds, hur de inleds och 

vem som inleder samtal. Studiens syfte har resulterat i fyra forskningsfrågor: 

 

 Vid vilka situationer uppstår samtal?  

 Vem inleder samtal?  

 Hur inleds samtal? 

 Har lektionsupplägget betydelse för när och hur samtal inleds samt vem som talar? 
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2. Bakgrund 

2.1 Vad är ett samtal? 

Norrby (2004) skriver att vi varje dag är delaktiga i en hel del samtal och att vi ofta inte ägnar 

processen någon större tanke. Hon menar att människor är så vana vid att kommunicera med 

varandra att det sker närmast automatiskt. Vidare belyser hon att andra forskare kommit fram 

till att våra liv är dialogiskt konstruerade, genom att vi är delaktiga i samtal skapar vi oss 

själva som sociala individer. På ett liknande sätt beskriver Säljö (2000) människan som en 

kulturvarelse, han menar att vi är en del av och medverkar i sociala interaktioner och att det är 

genom dessa som vi kan utvecklas i vårt sätt att tänka och agera. Vidare menar Norrby (2004) 

att de samtal vi deltar i kan te sig relativt olika, exempelvis beroende på vem vi talar med och 

i vilket sammanhang. Det samtal som sker under en anställningsintervju och det samtal vi har 

med våra kompisar skiljer sig åt genom bland annat förberedelser innan, formalitet och vilka 

ämnen vi väljer att behandla. Så länge vi utan större problem kan hålla samtalet levande 

tänker vi i regel inte på hur det går till och hur det är upplagt. Med det i åtanke menar Norrby 

att det verkar finnas en del världsomfattande normer för hur vi bör föra oss i ett samtal, ett 

exempel kan vara hur vi avgör vem som ska tala och när. 

 

Det kan diskuteras hur begreppet samtal bäst definieras. En förklaring av ordet finns inte att 

erhålla på Nationalencyklopedins hemsida, dock fungerar ordet som förklaring till andra 

begrepp. Till exempel ordet dialog, som kommer från grekiskans dia´logos, innehar just 

betydelsen samtal. En dialog definieras som ett samtal mellan minst två individer (Dialog, 

Nationalencyklopedin). Ett annat synonymt ord är konversation som kommer från latinet och 

betyder umgänge, en konversation syftar till ett samtal som är friare till sin natur och 

förekommer mellan en mindre grupp människor (Konversation, Nationalencyklopedin). Ordet 

interaktion kommer även det från latinet och betyder samverkan eller samspel. Det förklaras 

som en ”process där grupper eller individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar 

varandra. Påverkan kan förmedlas via språk, gester (…) etc.” 

(http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/interaktion/212337). På ett liknande sätt beskriver 

Norrby (2004) att ordet samtal förutsätter interaktion mellan personer, sam-tal är med andra 

ord när vi talar tillsammans.   

 

http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/interaktion/212337
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2.2 Språk, kommunikation och lärande 

Säljö (2000) menar att människan till sin natur är öppen för att lära sig. Vi har en förmåga att 

minnas och ta lärdom av tidigare upplevelser. Något som särskilt utmärker människan är 

också hens förmåga att skapa mening genom språk, både talat och skrivet. Genom språket kan 

vi lära oss, exempelvis genom att vi uttrycker oss i ord om en situation kan vi jämföra med 

tidigare eller liknande scenarion och på så vis urskilja likheter och skillnader dem emellan. Vi 

kan även, genom språket, dela erfarenheter och känslor med varandra samt ”låna” 

erfarenheter av varandra. Ett exempel på lånade erfarenheter är om jag ska laga en svampsås 

men inte riktigt vet hur jag ska gå tillväga. Låt oss säga att jag har blandat svamp och grädde i 

en kastrull, låtit det koka upp och smakat av. Troligtvis smakar det inte så som jag tänker mig 

att en svampsås bör smaka. Jag kan då välja att ringa min vän, som jag vet gör goda såser, och 

förklara min situation. Hen kanske svarar att jag behöver ha i en matsked soja, lite salt och 

vitpeppar. Jag testar och smakar av. Om såsen ändå inte smakar som jag önskar kan jag 

förklara att jag skulle vilja ha lite mer styrka i den och då få hjälp med vilken sorts krydda 

som lämpar sig för denna sås. Jag lånar därigenom erfarenheter av någon som jag tror eller vet 

har kunskaper inom området och agerar som om de vore mina egna. Att kunna genomföra en 

handling och samtidigt sätta ord på hur vi gått tillväga är en, hos människan, ”kvalitativt 

annorlunda – och mycket kraftfull – resurs för att bilda och överföra insikter och praktiska 

färdigheter” (Säljö, 2000, s. 35). Vårt sätt att kommunicera genom språk är följaktligen något 

värdefullt i fenomenet att producera och dela kunskap med andra. 

 

Säljö (2000) menar att det finns en primär socialisation och en sekundär socialisation som vi 

människor lär utefter. Den primära socialisationen börjar redan från födseln, det är de 

kunskaper, attityder och praktiker som familjen står för och bidrar med och som på ett 

naturligt sätt utgår ifrån barnets tidigare erfarenheter. Vi plockar upp kunskaper genom 

observation, härmning och praktisk övning av olika verksamheter i vardagen. Det handlar om 

livets fundamentala delar såsom att hantera sin kropp, lära sig att kommunicera genom språk 

och hur man bör bete sig i relation till andra människor – både nära relationer och som 

medborgare i ett samhälle. Den sekundära socialisationen startas när vi börjar skolan eller 

befinner oss i liknande miljöer. Även här är det olika kunskaper, attityder och praktiker som 

ska övas. Den stora skillnaden är att lärandet inte blir lika personligt som i den primära 

socialisationen. Trots att även lärare försöker utgå ifrån barnets egna erfarenheter i 

undervisningen blir inte lärsituationen densamma då läraren inte har samma djup i sin relation 
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till barnet som familjen, släkten eller vännerna. Säljö (2000) beskriver att det pedagogiska 

uttrycket i den primära socialisationen är ”osynligt” medan det i den sekundära 

socialisationen har ett tydligt syfte med lärande som mål. Lärande i den sekundära 

socialisationen präglas av regler för vad ämnet för lektionen måste innehålla samt den ålagda 

tiden för ämnet ifråga. 

 

Säljö (2000) skriver om hur lärlingen under medeltiden följde sin mästare och lärde sig av att 

observera mästaren i arbete och sedan härma arbetet. Genom att kopiera andras arbetssätt 

kunde lärlingen själv bli duktig inom området. Det var dock i regel inte lärlingens lärande 

som stod i fokus, lärandet underordnades av verksamhetens planerade produktion. I de 

västerländska skolorna idag ses det inte som något särskilt positivt att härma eller kopiera 

andra. Eleverna uppmuntras istället många gånger att ”hitta på något eget”. Säljö (2000) 

menar att dagens skola lägger fokus på att eleverna ska testa, lyckas de inte den här gången 

gör de förmodligen det nästa gång. Att misslyckas ses i mångt och mycket vara en del av att 

lära. Han menar att, genom att fokus läggs på själva övningen och inte bara på den färdiga 

produkten, kan eleven ta med sig erfarenheterna även till ett sammanhang utanför 

lärsituationen. Lärandet blir i detta fall överordnat produktionen. På ett liknande sätt kan vi se 

samtalande, för att lära sig hur man för sig i ett samtal krävs övning. Kanske behöver vi först 

studera när andra samtalar i ett visst sammanhang innan vi själva testar att delta. Lika mycket 

som vi kan lära oss om ett specifikt ämne när vi samtalar kan vi med andra ord också lära oss 

om hur det går till när vi talar.  

 

Svärdemo Åberg (2004) har skrivit en avhandling om kommunikation mellan lärare och 

studerande under en distanskurs där både kommunikation i klassrumsmiljö och i datorbaserad 

nätverksmiljö undersöktes. Resultaten visade att de studerande föredrog när de fick mötas 

fysiskt för att diskutera sina tankar och åsikter kring ett ämne. Flera studenter hade efter 

avslutad kurs sett en tydlig koppling mellan de fysiska mötena och sin förvärvade kunskap. 

Det var i samtal med varandra som de kunde uttrycka sina tankar, få respons och/eller bemöta 

motargument. En student menade att det i diskussionerna ”växer fram någonting, (…) det är 

som en gnista” (Svärdemo Åberg, 2004, s. 152). Det fysiska mötet och interaktionen mellan 

studenterna och lärarna blev en förutsättning för lärande. Melander och Sahlström (2010) 

skriver om svårigheten för lärare att veta om eleverna lär sig. De menar att prov och förhör 

kan vara till hjälp men att det inte är tillräckligt som enda källa. De poängterar att 

”bedömningarna måste göras – och görs – i varje möte mellan lärare och elev” (Melander & 
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Sahlström, 2010, s. 130). Även här beskrivs alltså det fysiska mötet som en viktig faktor för 

förståelse och lärande. 

 

2.3 Talutrymme i klassrummet 

Institutionella miljöer, såsom skolan, kräver andra sorters kommunikation och samspel än de 

miljöer vi befinner oss i exempelvis tillsammans med familj och vänner (Säljö, 2000). 

Skolmiljön har en direkt påverkan på vårt sätt att tala och vilka ämnen vi väljer att prata om. 

Det finns en sorts konkurrens om talutrymmet inom ett klassrum där man kanske inte kommer 

till tals utan ett visst intresse och engagemang för ämnet (Säljö, 2000). Lindblad och 

Sahlström (1999) skriver i sin artikel om ramarna för klassrumsinteraktion. I sitt resultat av 

observationer i en högstadieklass påvisar de skillnader i vem som får mest talutrymme i 

klassrummet. De framhöll att en elev, i detta fall i undervisningen i naturvetenskap, som var 

villig att tala och dessutom kunde föra fram relevanta ståndpunkter inom ämnet fick mer 

talutrymme i klassens offentliga samtal än övriga elever. Resultaten visar också att en del 

elever knappt gavs någon tid till att göra sig hörda i de offentliga samtalen i klassen medan 

andra elever fick, eller såg till att få, ansenligt mycket mer tid (Lindblad & Sahlström, 1999). 

 

Lindblad och Sahlström (1999) visar också hur olika arbetssituationer kan påverka 

talmöjligheter i klassrummet. De menar att ett lektionstillfälle där eleverna arbetar individuellt 

eller i par vid sina bänkar med något de har eget ansvar för stärks just ansvarskänslan och 

situationen medför en större frihet i arbetet. De menar även att eleven vid ett sådant tillfälle 

ofta förväntas interagera med sin bänkkompis eller med andra klasskamrater. Här poängteras 

också vikten av placering i klassrummet, om eleverna förväntas interagera med sin 

bänkkompis under lektionerna har det betydelse vem det är som sitter bredvid samt hur de 

sitter. Eleven ställs inför andra förutsättningar när det pågår helklassundervisning. Inom 

helklassundervisning är det främst läraren som talar och hen talar i regel till eleverna som en 

enhetlig grupp, en samtalspartner. Lindblads och Sahlströms resultat visar att det råder en 

oenighet inom helklassundervisningen. Å ena sidan strävar helklassundervisningen åt 

principen att ”man får prata om man lyssnar” (Lindblad & Sahlström, 1999, s. 80), men å 

andra sidan finns inte tillräckligt med tid för att denna princip ska gälla varje elev. Det gäller 

istället enbart eleverna som en del av den enhetliga gruppen, som en enhetlig samtalspartner. 

Lärare som föredrar helklassundervisning visar ofta det i sättet hen placerar eleverna, 

nämligen riktade framåt mot läraren. 
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Payne och Hustler (1980) skriver om strategier för hur lärare skapar ordning i klassrummet. 

Den strategi de behandlar i denna artikel handlar om hur talet mellan lärare och elever kan 

bidra till att skapa ordning. I sina resultat av samtalsforskning i en högstadieklass i England 

har de sett att läraren ofta fungerar som en part i samtalet och att klassen (oavsett antal elever) 

blir den andra parten. Denna uppdelning påminner om Lindblads och Sahlströms (1999) ovan 

beskrivna resultat av helklassundervisning där läraren talar till klassen som om de vore en 

enhetlig grupp. Payne och Hustler kallar detta cohorting, där ordet cohort syftar till klassen 

som ett kollektiv med den gemensamma nämnaren att de är lärarens samtalspartner. 

Cohorting som strategi visar sig genom hur talet är konstruerat. I artikeln framhåller Payne 

och Hustler två viktiga parter i ett klassrumssamtal, läraren och klassen. Exakt vilka personer 

klassen består av är inte av särskild vikt, de menar att om en elev är sjuk vid ett tillfälle 

hindrar inte det att läraren och de andra eleverna fortsätter med undervisningen, om läraren 

inte finns på plats saknas dock en central del för att lektionen ska kunna fortgå. I citatet nedan 

ser vi ett utdrag från Paynes och Hustlers transkriptioner som visar början av en lektion. 

 
1  T:  E:r-come o:n settle down–no one's sitting till we're all ready. [pause circa 7.00 seconds]  

[General background noises]  

2  T:  Stand up straight–bags do:wn. [pause circa 8.00 seconds] [General background noises 

getting quieter]  

3  T:  Down I sai. [pause circa 5.00 seconds] [General background noises getting quieter still]  

4  T:  Right quietly: sit down [pause circa 9.00] [General background noises]  

5  T:  Right now then what were we talking about last time . . . yes/  

6  P:  The Vikins how the . . . were going to raid . . . Wessex.  

7  T:  How they were going to raid Wessex yes . . . and what had they raided before Wessex. 

(Payne & Hustler, 1980, s. 53) 
 

I och med lärarens (T) inledande ord, att ingen (no one) får tillåtelse att sitta ner förrän alla är 

färdiga, visar läraren att konsekvenserna av elevernas handlande inte enbart påverkar den 

enskilda eleven, utan eleverna som grupp. Payne och Hustler (1980) menar att eftersom 

läraren talar till eleverna som en enhet kommer också eleverna att agera som en enhet. Ett 

exempel på detta ser vi i mening 4 där läraren säger till klassen att sätta sig, läraren talar till 

eleverna som en grupp och eleverna agerar därefter. I mening 5 i citatet ovan ställer läraren en 

fråga som är riktad till hela klassen och även detta uttryck bidrar till konstruktionen av 

eleverna som en enhet, en klass. I och med att frågan i mening 5 är ställd till klassen är det 
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också hela klassens ansvar att svara på den, om det sker genom en eller flera elevers 

medverkan spelar ingen större roll. Angående handuppräckning menar Payne och Hustler att 

också det är ett bidrag till konstruktionen av den kollektiva enheten. Handuppräckning 

används bland annat när läraren frågar klassen något ämnesinriktat eller strukturinriktat och 

det har en organiseringsfunktion i och med att läraren bestämmer eller delar ut talet till någon 

frivillig (ibland även ofrivillig). Eleverna räcker upp handen när de kan tänka sig att svara på 

en av lärarens frågor, därmed får läraren eleverna att agera efter en organiseringsfunktion, de 

agerar då enligt en sorts cohorting som representanter för kollektivet. Vidare belyser Payne 

och Hustler att samtalsturen ständigt återkommer till läraren. Detta innebär att efter att en elev 

har talat är läraren i regel kommande talare. I undantagsfall går samtalsturen från elev till 

elev. Klassen har rollen som lärarens samtalspartner och räknas därför endast som en. Payne 

och Hustler menar att de två samtalsparterna är ett resultat av lärarens strategier för att dels 

upprätthålla ordning i klassen och dels för att lära ut. Viktigt att nämna är att alla elever har 

möjlighet att lära av samspelet mellan en viss elev och läraren. 

 

Som beskrivits ovan kan läraren under vissa lektionsformer tala med eleverna som en 

kollektiv samtalspartner. Den dialog eller det föredrag som förs när läraren står framme vid 

tavlan (alternativt katedern) och när eleverna sitter vid sina bänkar brukar kallas för 

plenarundervisning (Sahlström, 1999). En lektion med plenarundervisning innehåller således 

varken grupparbete eller individuellt arbete, dock kan en lektion med elevernas eget arbete 

innehålla inslag av plenarundervisning. En konsekvens av plenarundervisningen kan vara att 

elever då och då växlar några ord med varandra i bänkarna. Sahlström (2001) menar att när 

eleverna (människorna) förväntas lyssna under en längre stund blir det en naturlig och 

nödvändig reaktion för att kunna fortsätta det aktiva lyssnandet. 

 

Wells och Wells (1984) framhåller i sin artikel samtal som en viktig faktor för lärande, samtal 

mellan lärare och elev samt mellan elever. De menar att för att förstå ett fenomen eller en 

företeelse måste vi ges möjlighet att få delta i en konversation där samförstånd och stöttning 

är ledord. Resultaten av Wells forskning, om hur barn talar i hemmet respektive i skolan, visar 

dock att det i skolan snarare är lärarna som talar och för resonemang. Barnens uttalanden i 

klassrummet var mer inriktade på det de för tillfället arbetade med och var, sett i ett större 

perspektiv, mindre invecklade än deras uttalanden hemma. Barnen ställde fler frågor hemma 

än i skolan och de tog oftare initiativ till samtal med sina föräldrar än med sina lärare. 

Resultaten visade också att lärarna inte lyckades utveckla barnens funderingar i lika hög 
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utsträckning som föräldrarna. Troliga orsaker till dessa resultat är bland annat för många 

elever i klasserna samt att den enskilde lärarens perspektiv på lärande inte överensstämde med 

aktuell forskning. 

 

Barnes (1992) menar att det i skolväsendet i industriländer (med fokus på de länder som 

brukar räknas till ”västvärlden”) går att urskilja mönster i undervisningen som går att 

applicera både över årskurser och över landsgränser. Ett sådant mönster är att majoriteten av 

lärare tycks använda sig av en ”fråga-och-svara-rutin” (min översättning) för att behålla 

elevernas uppmärksamhet under lektionen. Barnes skriver exempelvis om sina observationer i 

ett engelskt klassrum med elvaåriga elever att eleverna endast tog initiativ till tal nio gånger 

under tolv lektioner. Bellack (1966) menar att talet i klassrummet kan beskrivas med en 

tredjedelsregel, hans forskning visade att läraren i regel står för två tredjedelar av talet under 

en lektion och att eleverna står för en tredjedel. I hans resultat går det också att utläsa att 

elevens främsta uppgift är att svara på lärarens frågor. Även Flanders (1967) har sett 

kopplingar mellan sitt resultat och tredjedelsregeln. Han redogör för hur åtta år av forskning 

lett honom fram till kunskapen att talet i klassrummet kan beskrivas med en två-

tredjedelsregel. Han skriver att det generellt sett talas under två tredjedelar av en lektion. Av 

detta tal dominerar läraren två tredjedelar. Med andra ord skulle varje elev i en klass på 20 

elever under en lektion på 40 minuter få mindre än en halv minut på sig att prata (Barnes, 

1992). 

 

Tidig klassrumsforskning med fokus på samtal visar att en vanlig kommunikationsstruktur i 

klassrummet är att läraren initierar en fråga, varpå en elev svarar och till sist ger läraren (en 

positiv eller negativ) evaluering på elevens svar (Bellack, 1966). Det här samtalsmönstret 

ligger till grund för det som i dagens forskning kallas IRE, initiering – respons – evaluering. 

En IRE-sekvens kan bestå av tre eller flera samtalsturer (Norrby, 2004). En samtalstur består 

vidare av en eller flera turkonstruktionsenheter, en sådan enhet kan vara ett ord eller en 

mening och är en del av ett samtal, en tur i ett samtal. Som vana utövare av språklig 

kommunikation tänker vi i regel inte på när och hur ett turskifte går till. Det finns dock sätt att 

meddela andra att vi håller på att avsluta vår tur, ”genom en avslutande inramningsfras, 

fallande intonation, avtagande tempo o.dyl. får övriga samtalsdeltagare hjälp att identifiera 

den punkt i samtalet där ett talarbyte är möjligt” (Norrby, 2004, s. 110).  
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Liljestrand (2002) skriver om helklassdiskussion som lektionsupplägg. Läraren fungerar då 

som diskussionsledare som både inleder och för diskussionen vidare med hjälp av att belysa 

olika frågor inom ämnet. Ett sätt att inleda en diskussion är att framhålla en syn inom ämnet 

som får ligga till grund för fortsättningen av diskussionen, det blir ett utgångsläge som klassen 

delar tillsammans. En helklassdiskussion ställer inte enbart krav på lärarrollen utan också på 

eleverna. En förutsättning för deltagandet i en diskussion är att det finns ett intresse för ämnet 

eller för deltagandet i sig. Eleverna behöver också kunna framföra egna eller andras åsikter 

inför klassen samt ta ansvar för det de sagt. Ett dilemma i en helklassdiskussion är att alla 

elever inte har ett personligt intresse för ämnet som motivation till deltagande eller ett intresse 

av att delta i en diskussion av det slaget. 

 

2.4 Etnometodologi 

I Nationalencyklopedin beskrivs etnometodologi på följade sätt: 

 
Grundläggande för det etnometodologiska synsättet är betydelsen av människans syfte med sitt 

agerande. Social interaktion ses som en process genom vilken aktörerna definierar, eftersträvar 

och uppnår sina mål. Sociala normer ses således inte så mycket som återspeglingar av en 

etablerad moralisk-social ordning utan snarare som resultat av en process av social interaktion, 

där aktörerna hela tiden definierar och omdefinierar normerna i enlighet med sina egna mål. 

(http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/etnometodologi). 

 

Med andra ord är det den sociala interaktionen mellan människor i det vardagliga livet som 

fokuseras. Hur människor samspelar med varandra och vilken riktning deras samspel tar i 

förhållande till syftet med interaktionen. Etnometodologi betyder just läran om (logi) 

människors (etno) metoder (metodo) (Melander & Sahlström, 2010). Norrby (2004) förklarar 

att etnometodologi handlar om hur människor gör, deras metoder, för att bygga vidare på och 

upprätthålla sina interaktioner med andra och därigenom också den verklighet de lever i. Det 

är genom våra interaktioner om det vi känner till som vi skapar vår verklighet och vårt 

samhälle. Vidare menar Norrby (2004, s. 33) att vi i dessa sammanhang tänker och handlar 

utifrån sunt förnuft (commonsense knowledge) och praktiskt resonemang (practical 

reasoning). 

 

Etnometodologin uppkom i USA på 1960-talet genom att sociologen Harold Garfinkel ställde 

sig kritisk mot de dåvarande lärorna inom sociologin (Melander & Sahlström, 2010; Norrby, 

http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/etnometodologi
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2004). Några år senare kom tre forskare vid namn Harvey Sacks, Emanuel Schegloff och Gail 

Jefferson ut med en artikel, ”A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking for 

Conversation” (1974), där ett nytt arbetssätt inom etnometodologin presenterades. Den nya 

forskningsinriktningen fokuserade hur människor i samtal med varandra organiserade sin 

interaktion och kom därför att kallas Conversation Analysis (den svenska termen är 

konversationsanalys, en vanlig förkortning är CA och det är även vad jag fortsättningsvis 

kommer att skriva). Etnometodologin har satt sina spår i CA främst genom att man i 

analyserna endast bearbetar vad som finns till förfogande, vad materialet innehåller. Således 

bör inga antaganden göras i förväg eller eventuella sociala och kulturella förhållanden 

tillgodoses i analyserna (Norrby, 2004; Sahlström, 1999). Nedan beskriver jag de mest 

utmärkande dragen av CA. 

 

2.4.1 Konversationsanalys (CA) 

Med etnometodologin som grund är det av vikt inom CA att den studerade interaktionen har 

uppkommit i vardagliga situationer. I de situationerna läggs fokus på hur kommunikationen 

byggs upp och struktureras eller vilka metoder samtalsdeltagarna använder sig av när de 

interagerar med varandra (Norrby, 2004). 

 

I arbete med CA bör forskaren se på sitt insamlade material så förutsättningslöst som möjligt 

(Norrby, 2004). Som tidigare nämnt bör inga antaganden eller hypoteser göras innan data har 

insamlats, istället syftar CA till att analysen sker först när forskaren har materialet framför sig. 

Analysen görs genom att noggrant studera materialet och därefter sortera det efter 

regelbundenheter och mönster. Med hjälp av CA ämnar forskaren söka reda på hur samtal 

struktureras genom att bland annat försöka se hur personerna i samtalet kommer överens om 

vems tur det är att tala och vad faktorer som samtidigt tal, pauser, intonationer och 

uppbackningar har för betydelse för det fortsatta samtalet. 

 

Heritage (1989) har sammanfattat några grundläggande antaganden inom CA som 

forskningsinriktning som förklaras i följande fyra punkter: 

 

1. Alla sociala handlingar och interaktioner har struktur. Det vill säga, för att socialt 

handlande skall vara tolkningsbart och meningsfullt, måste interaktionen vara organiserad 
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enligt kulturellt allmängiltiga principer. Den vanligaste principen är sekventiell organisation, 

det innebär att interaktionen är baserad på turer och turtagning.    

 

2. Interaktion är både kontextberoende och kontextförnyande. Interaktion är kontextberoende 

för att ett yttrande kan tolkas olika beroende på i vilket sammanhang det sägs, det är alltså 

viktigt att yttrandet förstås i relation till den tillhörande kontexten. Interaktion är 

kontextförnyande eftersom varje nytt yttrande påverkar innehållet i de kommande turerna. 

 

3. Inga detaljer i interaktionen bör förbises, alla detaljer i interaktionen är potentiellt av 

betydelse. Det är deltagarnas eget tolkningsarbete som avgör vilka detaljer som är relevanta 

för meningsskapandet. Av den anledningen kan inga detaljer väljas bort på förhand. 

 

4. Den interaktion som studeras bör vara naturligt uppkommen interaktion. Vad som anses 

vara naturligt uppkommen interaktion är inte helt lätt att avgöra men generellt kan sägas att 

om interaktionen skulle ha uppstått även om den inte spelades in av forskare, kan vi se den 

som i hög grad naturlig. 

 

CA skiljer sig från andra forskningsinriktningar genom att man först samlar material och 

sedan letar efter mönster och drar slutsatser. Den lingvistiska forskningen, som är nära 

besläktad med CA, håller istället före att i början av arbetet formulera en hypotes som sedan 

jämförs med insamlat material.  

 

3. Metod 

3.1 Urval 

Som grund för den här studien har jag gjort videoobservationer av en klass i årskurs 5 med 21 

elever och en lärare. Den främsta anledningen till att jag valde just den här klassen var dels 

för att jag var bekant med dem sedan tidigare och dels för att läraren i klassen visade intresse 

av att delta i min undersökning. Det kan kallas att jag handlade efter ett bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2002). 
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Jag videofilmade sammanlagt fem lektioner, varav en var en testlektion för att se att ljud och 

andra faktorer fungerade väl. Under testlektionen medverkade en annan lärare än den lärare 

som hade blivit tillfrågad att delta i studien. Av den anledningen är testlektionen endast en 

testlektion som inte är med i mitt analysarbete, således är mina analyser baserade på de fyra 

övriga lektionsinspelningarna. Lektionerna valdes ut av klassens lärare och mig själv där valet 

till en början präglades av att lektionerna skulle äga rum snarast möjligt samt att arbetet under 

lektionerna skulle ske i klassrummet så att möjlighet fanns att uppfatta samtal. Lektion 1 och 

2 berördes av det valet och de lektionerna innehåller till stor del elevens eget arbete. När vi 

skulle bestämma tid för lektion 3 och 4 önskade jag att de lektionerna till större del skulle 

innehålla gemensamma samtal eller diskussioner i helklass, så blev också fallet. Närmare 

presentation av lektionerna följer under rubrik 3.2.1. 

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

För att kunna undersöka hur och när samtal inleds i ett klassrum fann jag att den mest 

lämpliga datainsamlingsmetoden var att göra videoobservationer. Fem lektioner spelades in 

under klassens ordinarie lektionstid, utspridda över sammanlagt tre dagar. Kameran var 

placerad i ett av klassrummets främre hörn riktad mot eleverna för att dels undvika att vara ett 

störande objekt i undervisningen och dels för att kunna fånga upp ljudet av röster på bästa 

sätt. Jag bedömde att placeringen av kameran var gynnande för ljudupptagningen på grund av 

att mikrofonen då var riktad ut i klassrummet så att eleverna (så gott som) kunde tala in i den 

och för att kameran då stod relativt nära läraren (de gånger hon befann sig framme vid tavlan) 

så att även hennes röst kunde höras. Jag har haft nytta av att också kunna se eleverna på det 

inspelade materialet under mitt transkriberingsarbete, jag har då kunnat se vilken elev som 

talar utan att behöva identifiera varje enskild elevs röst. Det har även varit en fördel för mig 

att jag enbart har studerat inledningen av samtal eftersom det ofta har varit svårt att höra vad 

som sägs på grund av att mikrofonen fångar upp ljud som inte är relevant för studien, såsom 

gnisslande stolar och småpratande på olika håll som även Bryman (2002) beskriver. 

 

Mitt forskningssyfte har varit känt för alla berörda personer i studien, därav har jag också 

försökt att enbart sitta med som observatör under de inspelade lektionerna och inte vara 

delaktig i klassens olika samtal och aktiviteter. En anledning till att jag inte ville vara delaktig 

i klassens förehavanden är att jag då skulle påverka de samtal som sker i klassrummet, i 

sådana fall skulle även mina yttranden vara en del av studien och det var inte min önskan. 
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Dock har jag vid några tillfällen talat med elever som sökt kontakt med mig under lektionerna 

samt delat med mig av ett fåtal reflektioner under klassens gemensamma samtal. Jag har med 

andra ord försökt att anta rollen observatör som deltagare men av tidigare nämnda orsaker får 

min roll istället beskrivas deltagare som observatör (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). 

 

3.2.1 Excerpt 

Excerpten som behandlas i analyserna av mitt resultat är tagna ur mitt transkriberade material 

från de fyra videoinspelade lektionerna i en femteklass. Lärarens uttalanden markeras i 

excerpten med ett ”L” och elevernas uttalanden markeras med anonymiserade namn. Den 

första inspelade lektionen är en matematiklektion där eleverna arbetar enskilt med en diagnos. 

Den andra lektionen är en engelsklektion som börjar med ett glosförhör och avslutas med en 

mindre redovisning av eleverna i par. Lektion nummer tre är en SO-lektion med helklass- och 

gruppdiskussioner om vad religion är. Den fjärde och sista lektionen är en matematiklektion 

där klassen tillsammans löser uppgifter av problemkaraktär. 

 

De första två lektionerna är med andra ord mer inriktade på individuellt arbete, enskilt eller i 

par, medan de två sista lektionerna utmärks av diskussioner i grupp eller helklass.   

 

3.3 Genomförande 

Till en början skickade jag iväg ett mejl till den, för studien, utvalda läraren samt till skolans 

rektor. I mejlet beskrev jag syftet med min undersökning, hur jag planerat att gå tillväga och 

hur jag förhöll mig till de forskningsetiska principerna (som beskrivs nedan). De båda svarade 

att de var positivt inställda till studien. Jag och läraren planerade därför in ett tillfälle när jag 

kunde komma och informera klassen om deras roll i studien och skicka med eleverna ett 

informationsblad hem till föräldrarna (se bilaga 1). När alla elever och föräldrar godkänt 

elevernas medverkan bokade vi tider för genomförande av inspelningar och observationer. 

Under inspelningarna satt jag på en stol längst bak i klassrummet. Jag förde även sporadiska 

fältanteckningar under lektionerna. 

 

3.4 Sekventiell analys 

För att behandla och bearbeta det material jag samlat in under mina observationer valde jag att 

arbeta med CA som beskrivits i bakgrunden. Jag tror att CA passar som utgångspunkt inför 
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analyserna av mina data för att forskningsinriktningen fokuserar hur människor talar med 

varandra snarare än vad som är syftet med deras tal (Have, 2007; Schegloff, 2007). 

Sekventiell organisation är en del av CA och handlar om organiseringen av samtalsturer och 

handlingar i en samtalssekvens (Schegloff, 2007). För att förtydliga menar Schegloff att det är 

organiseringen av deltagarnas turordning, av turkonstruktionsenheter och av olika typer av 

uttalanden som sekventiell organisation innefattar. Det är utifrån detta perspektiv jag har 

arbetat, med hjälp av sekventiell analys har jag utfört mina transkriptioner och analyser. 

 

3.5 Forskningsetik 

I processen av både stora och små forskningsarbeten finns några grundläggande etiska 

principer om hur medverkande individer ska behandlas. Dessa är, som framkommer i Bryman 

(2002), informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag 

ska nu redogöra för hur jag i samband med den här studien har satt dessa principer i praktisk 

handling. 

 

Informationskravet innebär att de människor som på ett eller annat sätt kommer bli berörda av 

mitt arbete har rätt att få veta vad mitt syfte är och hur jag tänker att processen kommer att gå 

till. Därför skrev jag ett informationsbrev till den utvalda läraren för studien samt ett brev till 

skolans rektor där jag förklarade mitt syfte med arbetet och hur jag ville genomföra min 

undersökning. När jag fått två positiva svar besökte jag skolan och min utvalda klass för att 

informera eleverna om min studie och vad deras eventuella medverkan skulle innebära. Jag sa 

att de tillsammans med sina föräldrar fick ta beslutet om de skulle delta eller inte. Barnen fick 

med sig ett missivbrev (se bilaga 1) hem till sina föräldrar med en talong som de skulle lämna 

tillbaka till skolan där deras föräldrar givit sitt samtycke eller inte till undersökningen. Detta 

var nödvändigt för att uppfylla samtyckeskravet som innebär att de medverkande själva ska få 

avgöra om de vill delta eller inte. Då de medverkande i min undersökning är minderåriga är 

det även viktigt att deras vårdnadshavare får ge sitt godkännande. 

 

I den information jag meddelade till ovan nämnda berörda personer ingick en förklaring om 

att alla deltagare skulle vara fullständigt anonyma. Det jag skulle komma att skriva om 

deltagarna i min studie skulle inte gå att spåra till de faktiska personerna. Detta i enlighet med 

konfidentialitetskravet som innebär just att forskaren måste ha aktsamhet med deltagarnas 

personuppgifter. Den sista etiska principen är nyttjandekravet som innebär att det material jag 
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samlar in, videoinspelningar och observationsnoteringar, endast kommer att användas till 

detta arbete. Jag meddelade även alla berörda att det insamlade materialet efter utfört arbete 

kommer att raderas. 

 

3.6 Metoddiskussion 

3.6.1 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Genom att använda videoobservationer som metod har jag haft möjlighet att göra en mer 

grundlig undersökning än om jag hade valt exempelvis en form av observationsschema. Jag 

kan med hjälp av det inspelade materialet få en tydligare bild av de samtal som förs i 

klassrummet och dessutom har jag möjlighet att presentera ett noggrannare resultat. I och med 

att de transkriptioner (se resultat och bilaga 2) jag gjort har varit detaljerade ökar arbetets 

reliabilitet. 

 

Den här studien uppnår ekologisk validitet i och med att det är en undersökning som fokuserar 

samtal i människors vardag. Med andra ord studeras de uppkomna samtalen i deras naturliga 

miljö (Bryman, 2002). Det faktum att jag som forskare har undvikit att medverka i klassens 

samtal ökar den ekologiska validiteten eftersom att min inverkan då inte stör de naturliga 

samtalssituationerna i klassrummet. 

 

Johansson och Svedner (2006) argumenterar för att man förlorar generaliseringsmöjligheter 

när man skriver en studie utifrån observationer av endast en klass. Jag är dock inte beredd att 

till fullo hålla med om det påståendet. I och med att jag visar flera exempel på 

samtalssituationer i ett klassrum i mina transkriptionsutdrag finns det stor möjlighet till 

igenkännande för läsaren. De flesta människor har erfarenhet av att befinna sig i en 

klassrumsmiljö och kan därför avgöra om de anser att studien är relevant och generaliserbar 

eller inte. 

 

3.6.2 Avgränsning 

I klassen där jag utfört mina observationer arbetar två lärare ungefär 50 % vardera. I början av 

arbetet funderade jag därför på om det inte skulle vara intressant att observera lektioner med 

båda klassens lärare alternativt även två olika klasser, men för att anpassa mig till studiens 
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storlek fick jag avgränsa min undersökning till ett klassrum och en lärare. Jag har också fått 

tänka igenom hur många lektioner det passade att observera med tanke på att efterarbetet med 

transkribering tar tid. En annan avgränsning jag har fått göra är att inte ta med 

gruppstorlekens betydelse för mitt syfte och mina forskningsfrågor, jag hade en tanke att 

observera skillnader mellan samtal i helklass och halvklass eller i mindre grupper. Det går 

också att se en avgränsning i att jag enbart studerar inledningen av samtal istället för att 

studera hela samtal. 

 

3.6.3 Övriga aspekter 

Have (2007) skriver att det är av stor vikt att de samtal som analyseras är naturligt 

uppkommet samtal. Lindblad och Sahlström (1999) menar att det kan vara en svårighet att 

analysera naturligt uppkommet tal i en institutionell miljö som skolan, för att personerna där 

har olika roller att leva upp till. Talutrymmet begränsas således av vad som för tillfället står på 

schemat och av vad som lämpar sig att tala om i ett klassrum. En annan aspekt av situationen 

är dock att eleverna tillbringar så pass lång tid om dagarna i skolan att det tillhör deras 

vardagliga liv, därmed borde det samtal som förs i klassrummet också kunna uppfattas som 

naturligt uppkommen interaktion (Lindblad & Sahlström, 1999). 

 

I arbetsprocessen har jag stött på några svårigheter. Den främsta svårigheten har varit tiden. 

Jag upplevde att det var många steg att genomföra innan observationerna kunde påbörjas. Jag 

behövde först få svar från lärare och rektor om de var intresserade av ett deltagande, därefter 

behövde jag få godkännande från elevernas vårdnadshavare. Det kan kallas att jag behövde få 

tillträde till fältet (Bryman, 2002). I en så kallad sluten miljö, som skolan kan ses som, behövs 

godkännande från den eller de personer som är ansvariga för verksamheten innan forskning 

påbörjas (Bryman, 2002; Hammersley & Atkinson, 2007). En sådan person kallar 

Hammersley och Atkinson (2007) för en grindvakt (gatekeeper) och för den här studien har 

ett par viktiga grindvakter varit rektorn på skolan, klassläraren samt eleverna och deras 

vårdnadshavare. Utan de här personernas godkännande och accepterande av mig, i rollen som 

forskare, och syftet med min studie hade processen försvårats, alternativt omöjliggjorts. Jag 

upplevde även att det tog tid innan jag och klassen hittade passande tider för observation, 

bland annat på grund av att det arbetade två lärare i klassen varav enbart en skulle delta i 

studien. Inte minst tidskrävande har det dock varit att transkribera. 
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Det kunde ha förekommit bortfall (Bryman, 2002) om någon av eleverna eller deras 

vårdnadshavare hade misstyckt till studien. Till min fördel blev det dock inte aktuellt. 

 

4. Samtal i klassrummet 

Nedan presenterar jag mina data i form av tre teman. Temana utgår ifrån mina 

forskningsfrågor när, vem och hur. Varje tema är vidare uppdelat i ett antal underkategorier 

för att på ett tydligt sätt synliggöra mina resultat av studien. Transkriptionsförklaringar till 

excerpten finns att tillgå i bilaga 2. 

 

4.1 När? 

Det här temat utreder vid vilka situationer samtal förekommer i undervisningen. Excerpten är 

hämtade från lektion 1 och 3. 

 

4.1.1 Behov av hjälp 

Eleverna söker kontakt med läraren när de är i behov av hjälp, det kan handla om att de har 

kört fast i arbetet eller behöver fråga något för att kunna lösa en uppgift. I samtal med läraren 

kan de då få hjälp att komma vidare, samtalet sker enskilt mellan lärare och elev. Situationer 

med denna typ av samtal är vanligt förekommande under de lektioner som präglas av elevens 

individuella arbete och mindre vanligt under diskussionslektionerna. Jag har urskiljt två 

exempel på situationer där en elev initierar ett samtal med läraren på grund av att hen är i 

behov av hjälp. 

 

Det första exemplet är från en situation när eleven tror sig förstå ämnet, men behöver 

bekräftelse på att det är rätt innan hen fortsätter.  

 

 
Excerpt 1 (Lektion 1) 

1. ((Jona räcker upp handen och L. går dit)) 

2. Jona: eh (.) här (0.5) (xxx) (.) (ä de en hel)? 

3. L: mm (.) (de ä en hel å här har du) (xxx) då skriver man hel (1.0) eller totalt 
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Eleven Jona visar här i samtalsinitieringen att han tror sig förstå vad uppgiften (i 

matematikboken) handlar om genom att fråga läraren om det verkligen är en hel. När läraren 

bekräftat Jonas tankar kan han återgå till arbetet. 

 

Det andra exemplet på en elev som är i behov av hjälp är från en situation när eleven visar att 

hen inte förstår uppgiften. 

 
Excerpt 2 (Lektion 1) 

1. ((Elise räcker upp handen och L. går dit)) 

2. Elise: ºde här fattar inte jaº 

3. L: ºde här?º 

4. Elise: ºmmº 

5. L: ºmmº→ 

 

Elise har här sökt kontakt med läraren för att hon inte förstår vad hon ska göra härnäst eller 

hur hon ska hantera uppgiften i matteboken. Hennes syfte med samtalsinitieringen är att få en 

förklaring av läraren som kan hjälpa henne att förstå hur hon bör gå tillväga. 

 

Att eleverna söker kontakt med läraren när de behöver hjälp eller behöver få bekräftelse på att 

de är på rätt spår kan ha att göra med det rådande lektionsupplägget. När eleverna arbetar med 

något som de har eget ansvar för bidrar det till en större frihet i arbetet och de kan själva söka 

kontakt med läraren vid behov. Under den här lektionen arbetade eleverna individuellt och 

precis som Lindblad och Sahlström (1999) såg i sina resultat medförde det ökad möjlighet till 

tal för eleverna.  

 

4.1.2 Läraren frågar klassen 

Ett annat tillfälle när samtal inleds i undervisningen är när någon av eleverna svarar på en 

fråga som läraren ställt.  

 

 
Excerpt 3 (Lektion 3) 

1. L: (2.5) men först så tänkte ja (.) vi ska börja mä (.) prata om dom här sakerna först (1.0) 

relijon (.) ja vill veta lite grann va ni tänker (.) va ä relijon för nånting? 

2. ((Flera elever räcker upp handen)) 

3. L: (2.0) Gustav 
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4. Gustav: de är (.) de ä (.) olika tro (.) va man tror på 

5. L: (5.0) kan du berätta lite (.) mer (.) va du menar? 

6. Gustav: typ kristendomen (0.5) ºmuslimº 
 

Denna situation är i enlighet med den cohorting som Payne och Hustler (1980) beskriver. I 

excerptet ställer läraren en fråga riktad till hela klassen, hon har därmed inlett samtalet mellan 

de två parterna och det innebär att nästa tur ligger hos klassen. Flera elever visar att de är 

beredda att ta vid samtalet i och med att de räcker upp handen. Läraren väljer då ut en 

representant från klassen (i det här fallet Gustav) som får svara på frågan. I denna rad av turer 

har läraren talat till eleverna som en enhet och eleverna har agerat därefter. 

 

4.1.3 Eleven funderar 

När en elev har en fundering kring något som hela klassen med fördel kan ta del av eller som 

ligger i klassens intresse händer det att hen inleder ett samtal. Denna typ av samtal sker 

mellan elev och lärare inför de andra i klassen. 

 
Excerpt 4 (Lektion 3) 

1. ((Edith räcker upp handen)) 

2. L: Edith 

3. Edith: ehm (.) när jag gick på ((ett varuhus)) då såg ja (.) e:hm en sån härn (.) eh (0.5) nån tjej 

(.) som gick mä såhär jättestor såhär kjol ((visar hur den gick ut från midjan och ner)) (1.0) dä ºä 

väl ett såhär folkslag som måste ha sånhär jättestor kjolº 

4. L: dä ä zigenare (1.0) som du tänker på (0.5) att dom har en sån här (.) färgglad (.) kjol som (.) 

  [som] 

5. Edith:  [nej] den va svart (0.5) den satt såhär ((visar hur kjolen satt)) 

6. Edith:  [(xx) stor  

7.  [((elever skrattar)) 
 

Detta samtal utspelade sig under en helklassdiskussion i religion. Läraren ger Edith ordet efter 

att Edith visat att hon har något att säga. Samtalet skiljer sig från situationen i excerpt 3 

genom att inte vara ett direkt svar på lärarens fråga. På längre sikt skulle det dock kunna ses 

som ett svar, Ediths fundering faller exempelvis inom ämnet religion som läraren tidigare 

introducerat.  Dock är det en fundering av en elev utan direkta influenser från läraren. 
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Samtalet i excerpt 4 skiljer sig från samtalen i de klassrum som Barnes (1992) observerade i 

England. Han beskriver hur majoriteten av lärare använde sig av en ”fråga-och-svara-rutin” 

under sina lektioner och att eleverna endast tog initiativ till samtal nio gånger under tolv 

lektioner. Samtalet som Edith initierade visar att det i denna femmas klassrum finns möjlighet 

för elever att tala utan att nödvändigtvis svara på en av lärarens frågor. Eleverna i den här 

klassen visar också högre engagemang till att inleda samtal i klassrummet än vad som framgår 

i Barnes resultat. 

 

4.1.4 Samtal mellan elever 

Samtal kan även ske vid tillfällen när en elev pratar med en annan elev. I excerptet diskuterar 

eleverna i grupp vad de vet om kristendomen. 

 
Excerpt 5 (Lektion 3) 

1. Judit: man äter speciella (0.5) eh (.) kex (.) eller nånting (.) när man ä i 

2. Edith: (1.0) jaha↑ (.) man gö- (.) doppar såhär (0.5) kex (0.5) såhär ((visar hur hon doppar 

något)) 

3. Judit: nä: (.) de ä en vi:t (.) grej som man doppar i  [(xx)] vin 

4. Edith:     [åh: >de e en sån här<] 

5. Greta: bröd? 
 

Eleverna försöker tillsammans komma på vad oblater, som äts under nattvarden i kyrkan, 

heter. Både Edith och Greta försöker hjälpa Judit genom att ge henne tips och idéer på vad de 

tror. Eleverna hjälps åt och stöttar varandra i samtalet vilket Wells och Wells (1984) 

framhåller som något viktigt för förståelsen av ämnet. Något som också gynnar elevernas 

samtal med varandra menar Lindblad och Sahlström (1980) är att elevgruppen själva ansvarar 

för att momentet genomförs. Gruppen i excerpt 5 har fått eget ansvar för att komma fram till 

och skriva ner vad de vet om kristendomen. Premisserna för samtalet medför en större frihet i 

arbetet och eleverna kan uppmuntras att interagera med varandra. Lindblad och Sahlström 

(1980) menar också att placeringen spelar roll för interaktionen, i denna situation fick 

eleverna välja platser i klassrummet. Jag tror att även detta kan bidra till att stärka elevernas 

ansvarskänsla. 

 



22 
 

4.1.5 Läraren informerar 

4.1.5.1 Start, slut eller byte  

Läraren informerar klassen, förutom vid uppstart och avslut, vid ämnesbyten och 

momentbyten. Alltså när det är lektionsbyte eller när de ska lämna ett arbetsmoment och börja 

med ett nytt. I excerpt 6 nedan har klassen haft diskussion i helklass om religion och ska nu 

börja med något som kallas progressiv brainstorming. Eleverna får då i grupper skriva en 

tankekarta som de vid rotation i klassrummet lämnar kvar vid bordet, vid nästa bord väntar en 

ny tankekarta som ska fyllas på med tankar och funderingar. I excerptet ser vi hur bytet från 

ett moment till ett annat går till.  

 
Excerpt 6 (Lektion 3) 

1. L: ((till klassen)) så sen kommer vi jobba med (0.5) den här ((skriver något på tavlan)) (2.0) å 

då är de ju bra för mej å veta (0.5) va kan ni exakt om den här (1.0) å nu är de ju många här inne 

som inte har sagt nånting (.) som sitter å kan väldigt mycke (x) också (1.0) så vi ska göra den 

hära: (1.0) progressiva brainstormingen som vi gjorde förut 

2. Edith: vänta va sa du? 

3. L: ((till klassen)) de e ju de här när man får ett papper  

4. Edith: aha 

5. L: ((till klassen)) å så ska man skriva i mitten (1.0) de här vet vi om (2.0) å så ska ni skriva 

<kristendomen> (1.0) så ska vi sitta i grupperna å så ska vi flytta (.) runt (1.0) ni vet va ja menar? 

6. ((Det hörs ett jakande men besvärat svar från elever)) 

7. L: ((till klassen)) (xxx) (2.0) å då tänkte ja (0.5) frågan e asså (0.5) de- (.) de här vet vi om 

kristendom (0.5) ja tänkte vi tar dom grupperna som ni sitter i (.) just nu 

8. ((L. delar ut A3-papper till grupperna och arbetet sätter igång)) 
 

I den här situationen syns de två samtalsparterna som Payne och Hustler (1980) beskriver 

tydligt – läraren och klassen som ett kollektiv. Även då Edith i taltur 2 frågar läraren en fråga 

så svarar läraren inte enbart till henne utan till hela klassen, troligtvis för att hon tänker att fler 

elever kan behöva påminnas om vad det nya momentet innebär. Payne och Hustler menar att 

lärarens cohorting-arbete syns extra tydligt i momentbyten, eftersom läraren då vill få 

eleverna att gå från en aktivitet till en annan. Vi ser i excerpt 6 att läraren vägleder eleverna 

till det nya momentet genom att följa upp enskilda elevers frågor och genom att höra med 

klassen som grupp om de verkar förstå vad de ska göra härnäst. I taltur 7 och 8 verkar läraren 

tänka att eleverna har fått tillräcklig information för att de ska klara av att starta upp arbetet, 
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hon visar då genom att hon börjar dela ut papper till grupperna att även eleverna kan börja 

arbetet.  

 

I lärarens första taltur säger hon att många elever inte har deltagit i diskussionen och att de 

kommer få en chans att visa vad de kan i nästa moment. Jag tänkte då på Lindblad och 

Sahlström (1980) som menar att det kan vara svårt att komma till tals i en helklassdiskussion 

utan ett visst intresse och engagemang för ämnet. Deras resultat visade att konkurrensen om 

talutrymmet i klassrummet kan resultera i att en del elever knappt hörs alls i sådana 

diskussioner. Den slutsatsen verkar läraren i den här situationen också ha kommit fram till, 

kanske är det därför som eleverna får en chans till att visa sina kunskaper.  

 

4.1.5.2 Ämnesinriktad information 

Läraren kan även informera eleverna om något som hör till ämnet de för tillfället arbetar med.  

 
Excerpt 7 (Lektion 1) 

1. L: ((till klassen)) ja fick en fråga på uppgift (.) sju (1.0) hur mycke får man tillbaka när man 

handlar en sak (1.0) >å då vare nån som fråga< ska man svara med femtiöringar 

2. L: (2.0) finns femtiöringar idag? 

3. Flera elever: näe: 

4. L: då måste man svara så som de är ä- hur de faktiskt går till när man går till affären 

5. Edith: ska man inte skriva med femti då? (1.0) jo för det står ju (.)  [(xx-) 

6. L:       [kan du få 

femti öre tillbaka? 

7. Edith: meh åh 

 

Även i det här exemplet använder läraren sig av cohorting enligt Payne och Hustler (1980). 

Läraren har fått en fråga av en elev angående en uppgift i diagnosen och eftersom alla elever 

gör samma diagnos tänker hon troligtvis att fler elever kan tänkas komma att fråga liknande 

frågor kring uppgiften. Därför tror jag att hon väljer att ta upp frågan med hela klassen. 

Istället för att en elev frågar hur uppgiften ska genomföras vägleder nu läraren eleverna 

genom frågan. När Edith, som representant för kollektivet, vill ha en bekräftelse på hur de ska 

räkna får hon som individ ett svar samtidigt som kollektivet också får en bekräftelse. 
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4.1.6 Undantag 

Ett undantag i när det samtalas i klassrummet kan vara då läraren inte svarar på en 

samtalsinitiering från en elev. 

 
Excerpt 8 (Lektion 1) 

1. Jona: ((räcker upp handen och säger)) ºL.º 

2. ((L. hjälper en annan elev och går inte till Jona eller svarar på hans tilltal)) 

 

Det bör nämnas att under lektionen satt ett papper upphängt på tavlan med en bild på händer 

som räcks, pappret betyder att eleverna ska räcka upp handen när de vill ha hjälp. Min 

tolkning är att läraren i excerpt 8 låter Jona vänta på sin tur. Andra elever har räckt upp 

handen före honom och det är efter dessa premisser hon handlar. Alternativet kan vara att 

läraren inte hörde Jona när han försökte initiera ett samtal med henne. Dock är min analys av 

materialet att hon borde ha hört honom, dels för att hon befann sig förhållandevis nära honom 

och dels för att ljudnivån i klassrummet var låg. Situationen svarar på frågan när samtal inleds 

i och med att läraren inte svarar på Jonas försök att inleda ett samtal eftersom det enbart är 

handuppräckning som råder. 

 

4.2 Vem? 

Det här temat utreder vem som tar initiativ till samtal i undervisningen. Jag kommer även in 

på hur skillnader i lektionsupplägget kan påverka vem som får tala. Excerpten är hämtade från 

lektion 2, 3 och 4. 

 

4.2.1 Eleven initierar 

I excerptet nedan har eleverna precis fått tillbaka sina läxförhörsböcker i engelska och Edith 

är den första som upptäcker att förra veckans ord inte blivit rättade. Det får henne att initiera 

ett samtal med läraren. 

 
Excerpt 9 (Lektion 2) 

1. Edith: <L. du har inte rättat min> ((om engelska läxförhörsboken)) 

2. Flera elever:  [va 

  [nä: 

  [inte min heller 
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3. L:  [jo ja har rättat alla  

4. ((Flera elever protesterar)) 

5. L: nähä (.) då har jag bara läst dom 
 

Samtalet sker i samband med ett momentbyte, från att läraren har informerat eleverna om 

lektionen till att de ska ha ett läxförhör. Av den anledningen kan det vara svårt att se om och 

hur lektionsupplägget, såsom Lindblad och Sahlström (1999) beskriver det, påverkar Edith. 

Jag tänker dock att upplägget för tillfället är närmast individuellt ”arbete” eftersom eleverna 

förbereder sig inför läxförhöret genom att slå upp rätt sida i boken och att ha penna och sudd 

beredda. Det verkar överlag vara eleverna som tar initiativ till samtal under lektionerna då 

eleverna arbetar individuellt. Den slutsatsen stämmer även överens med Lindblads och 

Sahlströms (1999) resultat. 

 

4.2.2 Läraren initierar 

I excerpt 10 ser vi ett exempel på när läraren initierar samtal. Klassen har här en diskussion i 

helklass kring en problemlösningsuppgift i matematik. 

 
Excerpt 10 (Lektion 4) 

1. L: är de nån som (x) (0.5) räkna på ett annat sätt (.) eller gjorde alla såhär? 

2. ((några elever räcker upp handen))  

3. L: ((till Edith)) (2.0) tänkte du på ett annat sätt? 

4. Edith: ja räknade först hur mycke de blev (1.0) elle (0.5) ja skrev upp de (1.0) å sen så räknade 

ja på uppställning 

5. L: mä uppställning? 

6. Edith: a: 

 

Läraren leder klassen i samtalet enligt cohorting (Payne & Hustler, 1980) i och med att hon 

delar ut talutrymme till en frivillig representant (Edith) som får svara på lärarens fråga om hur 

hon gick tillväga när hon räknade ut uppgiften. Jag har märkt att läraren oftast initierar samtal 

under de lektioner som har diskussion i fokus, såsom Lindblads och Sahlströms (1999) 

resultat också visar. Läraren fungerar under diskussionslektionerna i regel som en 

samtalsledare som har det yttersta ansvaret för att hålla samtalet vid liv. Lärarens 

samtalsledarroll i diskussionerna kan jämföras med lärarens roll i Liljestrands (2002) studie 

om helklassdiskussioner. Den här situationen, och flera liknande, kan också liknas vid 
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Bellacks (1966) resultat när han menar att elevens främsta jobb under lektionerna är att svara 

på lärarens frågor. 

 

4.2.3 Läraren som samordnare 

Läraren kan också ge eleverna möjligheten att starta samtal genom att endast berätta ämnet 

och sedan lämna öppet för olika inriktningar.  

 
Excerpt 11 (Lektion 3) 

1. L: men först så tänkte ja (.) vi ska börja mä (.) prata om dom här sakerna först (1.0) relijon (.) 

ja vill veta lite grann va ni tänker (.) va ä relijon för nånting? 

2. ((Flera elever räcker upp handen)) 

3. L: (2.0) Gustav 

4. Gustav: de är (.) de ä (.) olika tro (.) va man tror på 
 

I excerptet initierar läraren ett samtal med klassen som enhet och väljer sedan ut en enskild 

elev som får svara på samtalsinitieringen. Detta sker genom att eleverna praktiserar 

handuppräckning enligt cohorting som organiseringsfunktion (Payne & Hustler, 1980). 

Läraren äger ordet och delar ut det till de elever som visar sig villiga att låna det. Det som 

börjar som en fråga till elevgruppen blir i det här fallet en fråga till Gustav. Läraren fungerar 

under diskussionen som en samordnare som försöker fördela talutrymmet (Liljestrand, 2002; 

Payne & Hustler, 1980). 

 

Liljestrand (2002) menar att ett vanligt sätt att inleda diskussioner i helklass är att framhålla 

någonting som får ligga till grund för diskussionen eller som får vara en gemensam 

utgångspunkt för klassen. I excerpt 11 i den första talturen frågar läraren vad eleverna tänker 

på när de hör ordet religion. Hon har här öppnat för ett brett men avgränsat område som 

utgångsläge för klassens vidare diskussion. 

 

4.2.4 Talturen återgår till läraren 

Något som har synts tydligt på flera ställen i mina data är hur talturen ständigt återgår till 

läraren såsom Payne och Hustler (1980) beskriver. I excerptet nedan har eleven Thore 

redovisat hur han löst en matematikuppgift framme på tavlan. Läraren frågar resten av klassen 

om de vill lägga till något till Thores uträkning. Därefter (i taltur 2) lämnar läraren över sin 
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roll som samordnare av tal till Thore, nu är det istället han som har makten att dela ut 

talutrymme.  

 
Excerpt 12 (Lektion 4) 

1. L: ((till klassen)) om man skulle redovisa det där (0.5) på bästa sättet i en bok (0.5) finns de 

nånting man skulle kunna lägga till? (1.5) eller tycker ni att de är perfekt som de ä? 

2. L: (2.0) ((till Thore)) då får du välja nån (.) vem du tycker (xx) 

3. Thore: m (1.5) Malte 

4. Malte: ((till L.)) ska ja säga va ja tänker?  

5. L: a 

 

Då Thore ”lånar” lärarrollen och får välja vem som blir nästa talare borde det också vara han 

som tar emot talet i den kommande talturen. Dock ser vi att Malte i taltur fyra istället börjar 

tala till läraren, överlämningen av lärarrollen till en elev kunde alltså inte genomföras 

fullständigt.  

 

4.3 Hur? 

Det här temat utreder hur personer tar initiativ till samtal i undervisningen. Excerpten är 

hämtade från lektion 1, 2 och 3. 

 

4.3.1 Handuppräckning 

Handuppräckning är vanligt förekommande i klassrummet och är ett sätt för eleverna att visa 

att de vill tala eller få hjälp. Jag har uppmärksammat två olika sätt att se på handuppräckning. 

Antingen kan det ske på lärarens initiativ eller så kan det ske på elevens initiativ. 

 

4.3.1.1 På lärarens initiativ 

När handuppräckning sker på lärarens initiativ har läraren ofta ställt en fråga till klassen, 

eleverna använder då handuppräckning som tecken på att de vill svara på frågan.  

 
Excerpt 13 (Lektion 3) 

1. L: är de nån som kan hjälpa Malte att förklara va heligt ä?  

2. ((Flera elever räcker upp handen)) 

3. L: (2.0) Hedda 
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4. Hedda: eh: (1.0) att eh: (1.0) man (.) tror på (0.5) Gud (.) som gud 

5. L: tycker du att de är samma sak som heligt? 

6. Hedda: a: 

7. L: (2.0) a: (.) de kan ju va heligt men ja tar nog den som en egen ändå (.) är de okej? 

 

Läraren har här initierat samtalet med klassen som ett kollektiv och därefter valt ut en frivillig 

elev som får svara på frågan (Payne & Hustler, 1980). Vi kan också se ett IRE-mönster 

(Initiering, Respons, Evaluering) i samtalet (Bellack, 1966). I taltur 1 initierar läraren en fråga 

som Hedda i taltur 4 besvarar, slutligen ger läraren i taltur 7 en evaluering på elevens svar.  

 

4.3.1.2 På elevens initiativ 

Sker handuppräckning på elevens initiativ är det i regel för att visa att hen på ett eller annat 

sätt vill ha kontakt med läraren. Det kan till exempel handla om att ställa en fråga till läraren. 

 
Excerpt 14 (Lektion 1) 

1. ((Aron räcker upp handen och L. går dit)) 

2. Aron: vicka ä hela? är de här hela? ((pekar ner i boken)) 

3. L: (xxx) 
 

I detta exempel är det eleven som på eget initiativ söker kontakten med läraren och inleder 

samtalet. Den här sekvensen skiljer sig från det typiska IRE-mönstret, här är det istället eleven 

som initierar en fråga följt av ett evaluerande svar från läraren. 

 

4.3.2 Börja prata 

Samtal kan initieras genom att en person helt enkelt börjar prata. Det här sättet att starta ett 

samtal kan utföras av både lärare och elever. 

 

4.3.2.1 Lärare 

Läraren börjar ofta prata vid genomgångar av olika slag, exempelvis vid början och slutet på 

en lektion eller ett arbetsmoment, eller när läraren behöver informera eleverna om något. I 

excerpt 15 är lektion 2 snart slut, eleverna plockar ihop sina saker och läraren börjar prata för 

att påminna eleverna om vad som ska hända nästa skoldag. 
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Excerpt 15 (Lektion 2) 

1. L: a: (.) först vill jag fråga er en sak (2.0) på freda (1.0) eh (.) när ni kommer tillbaka efter 

studiedagen imorron (2.0) så (.) börjar vi tidigt som bara den (.) >är de nån som vet när?< 

2. ((Händer sträcks)) 

3. L: Agust 

4. Agust: sju å tjugi 

5. L: a: (.) då går vi 
 

I excerpt 15 syns en tydlig IRE-struktur (Bellack, 1966) i samtalet mellan läraren och eleven 

Agust. Läraren initierar genom att ställa en fråga i taltur 1, därefter ger eleven respons genom 

att svara på lärarens fråga i taltur 4 och till sist evaluerar läraren Agusts svar genom att 

bekräfta det han sagt i taltur 5. 

 

4.3.2.2 Elev 

Elever börjar i regel prata när de vill ”fånga upp” läraren när hon är i närheten eller när 

läraren är vänd bort från eleverna för en stund. I excerptet nedan räcker Gustav upp handen 

för att han behöver hjälp med en matematikfråga. Han märker dock snart att handuppräckning 

inte kommer hjälpa i den här situationen eftersom läraren sitter vänd åt ett annat håll och 

förbereder rättning av diagnoser. Det är troligtvis därför han väljer att säga sitt problem inför 

hela klassen. 

 
Excerpt 16 (Lektion 1) 

1. Gustav: ((räcker upp handen men tar snart ner den igen när han ser att L. inte ser)) L. (.) de 

står aldrig om det är meter eller decimeter 

 2. ((L. går dit och pratar med Gustav)) 
 

Under den här lektionen råder handuppräckning i klassrummet, ett papper på tavlan med 

händer som räcks gör det extra tydligt. Gustav fick här se förbi den rådande regeln på grund 

av att läraren för tillfället inte hade möjlighet att upprätthålla den. Dock visar läraren att 

regeln fortfarande råder när hon väljer att gå bort till Gustav för att svara på hans fråga istället 

för att svara genom att prata ”rakt ut”. Hon visar då att regeln fortfarande är viktig och att den 

hädanefter bör följas i den mån det är möjligt. 
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4.3.3 Gå fram till personen och… 

4.3.3.1 Vänta på att bli tilltalad 

Ett annat sätt att inleda ett samtal kan vara att gå fram till personen och vänta på att bli 

tilltalad. Det här sättet är det i regel enbart elever som tillämpar. I excerptet nedan står 

eleverna i kö för att få sin diagnos rättad. Arild väntar tills det blir hans tur och tills han blir 

tilltalad av läraren innan han börjar prata.  

 
Excerpt 17 (Lektion 1) 

1. L: ((till Arild)) hur gick de? 

2. L: (2.0) de ser (jättefint) ut 

3. Arild: den där ska det (x) stå sex komma sex meter på (x) 

 

Situationen kan ses som en form av cohorting (Payne & Hustler, 1980). Eleverna har 

organiserat sig i ett kösystem och läraren väljer när det är dags för nästa elev att få sin diagnos 

rättad och därmed också få en pratstund med läraren. 

 

4.3.3.2 Börja prata 

Det händer också att en person går fram till en annan person och börjar prata, det kan vara 

både en elev som går till läraren och tvärtom. 

 

4.3.3.2.1 Lärare går till elev 

I excerpt 18 går läraren efter genomgången med klassen till eleven Ellens bänk och berättar 

för henne vad hon ska göra under matematiklektionen. 

 
Excerpt 18 (Lektion 1) 

1. L: ((till Ellen)) ºdu fortsätter med (xx) som du håller på med annars (.) du jobbar i din vanliga 

bok (du behöver inte jobba med den)º ((syftar på en annan mattebok som Ellen tagit fram)) 

2. ((Ellen och L. letar i Ellens bänk efter den rätta boken)) 

3. L: ((till Ellen)) den ja 
 

Ellen har precis innan talturerna i excerpt 18 uppmärksammat att hon inte vet vad hon ska 

arbeta med, läraren går då till Ellens bänk för att hjälpa henne rätt genom att förklara vad hon 

ska göra. Läraren börjar prata med Ellen direkt när hon kommit fram till Ellens plats. Ellen 
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svarar inte med ord på lärarens tilltal, hon visar istället med handling att hon hört och tagit till 

sig vad läraren sagt. 

 

4.3.3.2.2 Elev går till lärare 

Efter ett misslyckat försök att fråga läraren något ifrån sin bänk, går eleven Jona i excerpt 19 

fram till läraren och börjar prata.  

 
Excerpt 19 (Lektion 1) 

1. Jona: ((sitter vid sin bänk ca 2 m från L.)) L. avrundar man till femti?  

2. Jona: (4.0) ((går fram till L.)) ºL. avrundar man till femti?º 

3. L: ºva sa du?º 

4. Jona: ºavrundar man till femti?º 

5. L: ºde gör man ja de gör manº 

6. Jona: ºva?º 

7. L: ºja de gör manº 
 

Jona gick troligtvis fram till läraren för att läraren sitter och rättar diagnoser med flera elever 

väntandes omkring sig. Organiseringen genom handuppräckning, som tidigare varit aktuellt 

under lektionen, har implicit slutat gälla eftersom läraren är upptagen med annat arbete än att 

fokusera på klassen. Jona har uppfattat situationen och agerar därefter. 

 

5. Diskussion 

Wells och Wells (1984) forskning visar att elevernas uttalanden i klassrummet är starkt 

präglade av vad de för tillfället arbetar med, till skillnad från deras uttalanden hemma som i 

regel är mer invecklade. Forskningen visar också att det snarare är lärarna som talar och för 

resonemang i skolan. Jag har inte haft möjlighet att jämföra elevernas tal i klassrummet med 

hur de talar med sina vänner på fritiden eller i hemmet, dock kan jag utifrån mina resultat se 

att elevernas uttalanden i klassrummet till stor del är ämnesrelaterade. Jag är även beredd att 

hålla med om att läraren, i egenskap av samtalsledare och organisatör av talutrymme, många 

gånger för resonemang och sammanfattar klassens gemensamma åsikter. Dock ser jag att en 

del elever vid exempelvis helklassdiskussioner också för resonemang och drar slutsatser, 
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därav tycker jag mig se att mina resultat skiljer sig något ifrån Wells och Wells 

forskningsresultat. 

 

En av Bellacks (1966) slutsatser, att elevernas främsta uppgift i skolan är att svara på lärarens 

frågor, tycker jag stämmer relativt bra överens med mina analyser. Jag tänker då bland annat 

på hur elevernas uttalade tankar och funderingar oftast är ämnesrelaterade och hur deras 

yttranden sett i ett längre perspektiv kan svara på en av lärarens frågor. I excerpt 4, under en 

lektion med helklassdiskussion i ämnet religion, berättar eleven Edith att hon sett en kvinna 

som hade lite annorlunda kläder på sig än vad hon var van vid, hon beskriver hur kläderna såg 

ut och frågar läraren om det inte är ett speciellt folkslag som bär sådana kläder. Ediths 

uttalande var inte ett direkt svar på någon av lärarens frågor, det var istället något som hon 

funderat på eller som hon kom att tänka på nu när ämnet berördes. I och med att det var en 

fundering som tillhörde ämnet religion kan det ses som en respons på det ämne som läraren 

introducerat. Därmed blir Ediths uttalande ett argument för att mycket av det eleverna säger i 

skolan är ett svar eller en respons på något som läraren har frågat eller initierat. Det betyder 

att den slutsats Bellack kom fram till på slutet av 60-talet gäller även för den här studien, i 

dagens skola.   

 

Ganska ofta ser jag i mina resultat att läraren använder sig av en ”fråga-och-svara-rutin” som 

majoriteten av lärarna gjorde i Barnes studie (1992). Rutinen användes genom att ställa frågor 

till eleverna för att behålla deras uppmärksamhet under lektionen. Jag tycker dock att det är en 

något förenklad beskrivning av vad som händer i den här femmans klassrum. Många gånger 

under lektionerna med diskussion i fokus ställer läraren i min studie relativt öppna frågor där 

eleverna kan ge många olika svar och som därför kräver en del eftertanke. Ett exempel på en 

öppen fråga kan vara då läraren, under lektion 3, frågar eleverna vad de tänker på när de hör 

ordet religion. Jag anser att det är skillnad på en sådan fråga och en fråga som kräver ett ja- 

eller nej-svar eller en fråga som enbart har ett korrekt svar, så kallade kontrollfrågor. Jag tror 

att det är viktigt att som pedagog fråga sig varför man ställer frågor till sina elever. Är det för 

att de inte ska dagdrömma sig bort från ämnet eller är det för att de ska få möjlighet att 

reflektera över diskussionsämnet och kanske lära sig att se kopplingar och dra slutsatser? I ett 

längre perspektiv går det även att ställa frågan som Säljö (2000) tar upp när han jämför 

lärande förr och idag, om lärandet är underordnat eller överordnat produktionen i 

undervisningen. Det kan tilläggas att en tydlig skillnad mellan Barnes och mina resultat är att 

eleverna i femman tog initiativ till samtal betydligt fler gånger under de fyra lektioner jag 
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gjorde observationer än vad eleverna i Barnes studie gjorde som endast tog initiativ till tal nio 

gånger under tolv lektioner.  

 

Jag fann det intressant att se att samtalsturen gång på gång återkom till läraren såsom Payne 

och Hustler (1980) beskriver i sin artikel. Även i det fallet då läraren lämnar över rollen som 

samordnare av talutrymme till Thore (i excerpt 12) så återkommer talet till läraren redan i 

nästa tur. Jag anser dock att situationen i excerpt 12 har en naturlig förklaring, Payne och 

Hustler skriver om hur pass viktiga lärarens och elevernas roller är i jämförelse med varandra. 

De syftar till eleverna som en enhet, en klass, och hur en enskild individ i kollektivet inte gör 

så stor skillnad för undervisningens fortgång. Lärarens roll däremot är närmast oersättlig och 

en ytterst central del i sammanhanget. Troligtvis är det därför talturen passerar Thore i excerpt 

12 och troligtvis är det också därför som talturen återkommer till läraren även i de flesta andra 

samtal i mina resultat. En annan förklaring till situationen är att det är en konsekvens av 

lärarens cohorting-arbete där de två samtalsparterna existerar för att upprätthålla ordning i 

klassen som i sin tur bidrar till att skapa ett klassrums- och samtalsklimat som gynnar 

elevernas lärande. Att samtalsturen återgår till läraren är då ett gott tecken eftersom det visar 

att lärarens arbete enligt cohorting fungerar. Den här slutsatsen leder mina tankar till 

nackdelarna med att behöva använda cohorting som en organiseringsmetod i klassrummet. 

Jag tror inte att konsekvensen av cohorting – klassrummets två samtalsparter – gynnar 

eleverna i deras utveckling i att föra sig i samtal och diskussioner lika mycket som om varje 

individ hade setts och behandlats som egen part i klassrummets offentliga samtal. Faktumet 

att det både i Lindblads och Sahlströms (1999) studie och i min egen studie framkommer att 

många elever inte tar eller får någon nämnvärd plats i helklassdiskussionerna tycker jag visar 

att den enskilde elevens roll förefaller relativt oviktig i klassrummet och för undervisningens 

fortgång. Hur det i sin tur påverkar den enskilda elevens motivation att delta i klassens 

aktiviteter samt hur det påverkar motivationen att genomföra skolarbetet kan vara något att 

forska vidare i. Jag tror att arbetet med cohorting till viss del är ett nödvändigt ont eftersom 

det är så pass många elever i varje klass i våra skolor. Jag tror att mindre klasser skulle öka 

möjligheten för elever att delta i klassens gemensamma samtal och det skulle i sin tur också 

öka möjligheten för elever att få delta i ett samtal av den karaktär som Wells och Wells (1984) 

menar är en förutsättning för lärande – en konversation där samförstånd och stöttning är 

ledord. 
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5.1 Avslutande diskussion 

Något som har blivit tydligt för mig i arbetet med den här studien är hur frågorna när, hur och 

vem hela tiden ”går in” i varandra. De går inte att skilja åt utan de måste ses och förstås i 

relation till varandra. Ett exempel (som kan återfinnas under rubrik 4.2.2) kan vara att när 

läraren (svarar på frågan vem) initierar samtal så är det ofta under de lektioner som har ett 

diskussionsupplägg (svarar på frågan när). Slutsatsen att läraren initierar samtal under den här 

typen av lektioner förlorar sitt värde om vi bortser från en av faktorerna (vem eller när). På 

vilket sätt något sägs (svarar på frågan hur) står också i nära relation till vem det är som talar 

och under vilka förutsättningar talet sker. De tre frågorna är alltså beroende av varandra och 

går således att förklaras och förstås först när de sätts i relation till varandra. 

 

5.2 Förslag till vidare forskning 

Som tidigare nämnt är ett förslag till vidare forskning att undersöka hur pass delaktiga elever 

känner sig i det offentliga samtalet i klassrummet med fokus på hur de upplever att deras 

motivation påverkas av att känna sig delaktiga eller att inte känna sig delaktiga. Det kan också 

belysas om det finns faktorer i klassrummet som kan påverka elevernas delaktighet i samtal 

och/eller motivation till deltagande. 

 

Ett annat förslag till vidare forskning kan vara att fokusera mer på statistik av hur samtal 

inleds, när det sker och vem som inleder samtal. Tematiseringen i resultatet av den här studien 

kan då användas som grund för att tydliggöra statistiken i de olika kategorierna. Det är även 

möjligt att anta ett genusperspektiv genom att ta med skillnaden i talutrymme mellan könen. 

 

Statistik kan också föras över huruvida Bellacks (1966) tredjedelsregel fortfarande är aktuell i 

dagens skola.  
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Bilaga A – Missivbrev till vårdnadshavare 
 
Hej alla föräldrar i klass 5X! 
 
Jag heter Nicole Söderström och jag läser min allra sista kurs på lärarprogrammet vid Linköpings 
universitet, campus Norrköping. 
  
Jag ska under tio veckor skriva en C-uppsats med fokus på samtal i klassrummet. Syftet med arbetet är att 
undersöka när samtal används i undervisningen, hur samtal inleds och vem som ger upphov till samtal. Jag 
kommer att observera samtal mellan lärare-elev och delvis mellan elev-elev om sådant som rör 
lärande/skolrelaterade ämnen. 
 
För att kunna samla in material till mitt arbete och för att lättare kunna analysera materialet har jag tänkt 
använda mig av videoinspelningar under 4-5 lektioner. Kameran kommer att stå i ett hörn av klassrummet 
under inspelningarna för att inte vara ett störande moment i undervisningen. 
 
Uppsatsen kommer att skrivas på ett sådant sätt att varken barnens eller lärarens namn framgår. Jag 
kommer heller inte att skriva om vilken skola eleverna går på eller på vilken ort skolan är belägen. 
Materialet jag samlar in kommer endast att behandlas av mig och kommer efter genomförd uppgift att 
raderas. 
 
För att genomförandet av mina observationer ska vara möjligt så behöver jag medgivande från Er föräldrar. 
Det är därför mycket viktigt att Ni lämnar in talongen nedan senast onsdagen den 21/11. 
 
Om Ni har frågor kring min uppgift eller mitt genomförande är Ni välkomna att höra av Er till mig på 
mejl: nicso982@student.liu.se eller på telefon: 0768-55 25 27. 
 
Stort tack på förhand för Er hjälp med mitt examensarbete! 
Med vänlig hälsning, 
Nicole Söderström 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Elevens namn: _________________________________________________________ 
 
Målsmans namn: _______________________________________________________ 

 
        Jag godkänner att mitt barn får delta i videoobservationerna. 
 
        Jag vill inte att mitt barn deltar i videoobservationerna. 
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Bilaga B – Transkriptionsförklaringar 
 

De transkriptionsförklaringar jag har använt mig av i excerpten är sammanfattade av Norrby 

(2004, s. 98-99) och Sidnell (2010, i kap. Transcription Conventions). 

 

(.)  paus under 0,5 sek, mikropaus 

(0.6)  paus matt med tiondels sekund 

då går vi  emfatiskt tryck 

vi:t  förlängning av föregående ljud 

he-  avbrutet ord 

[  ]  överlappande tal 

[  samtidigt inledda yttranden 

ºmmº  sägs med svag röst 

((  ))  transkriberarens kommentarer 

(vit)  parentes anger osäker transkription 

(x) (xx) (xxx) omöjligt att höra – (x) motsvarar ett ord, (xx) två ord och (xxx) tre 

  eller fler ord 

<då går vi>  långsammare takt än vanligt 

>då går vi<  snabbare takt än vanligt 

→  fortsättningston, ”det kommer mer” 

↑  stigande ton 

?  frågeintonation (markering av hel sats)  

 


