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ABSTRAKT  
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka klassamtalens betydelse i den 
pedagogiska verksamheten i skolan. Frågeställningarna som fokuserades var: "Vilken 
pedagogisk betydelse tillmäts klassamtalen av lärarna?" och "Omgärdas klassamtalen av 
pedagogiska insatser och strategier och i så fall vilka?". Som metoder för 
undersökningens genomförande valdes observationer i fem olika skolklasser i årskurs 
ett, två och tre i grundskolan samt intervjuer med berörda lärare. Resultatet som därvid 
framkom pekade på att klassamtalen hade viss betydelse i lärarnas praktik. 
Observationerna visade också, att klassamtalen till viss del utformades med pedagogiska 
strategier. Lärarnas medvetenhet kring dessa strategier varierade dock i stor 
utsträckning. Flertalet lärare var emellertid medvetna om betydelsen av sitt eget 
beteende och det verbala stödet i form av följdfrågor och positiva kommentarer för att 
elever skulle engageras i samtalen. Regler för klassamtalens utformande samt tillgången 
till tid framträdde också som viktiga faktorer för elevernas möjlighet till delaktighet. Det 
är dock tveksamt om tysta elever i de olika skolklasserna erhöll adekvat stöd för att 
övervinna sina svårigheter. Genom de vetenskapliga teorier som är knutna till studien 
visas på de konsekvenser det kan medföra om lärare underlåter att pedagogiskt utforma 
samtalen samt på den betydelse klassamtal har för skolans verksamhet och elevers 
utveckling.   
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1 INTRODUKTION 
 
Under de senaste decennierna har skolan inom flera områden genomgått förändringar. 
Som exempel kan nämnas överflyttande av arbetsgivaransvaret till kommunnivå, 
decentralisering av beslutsfattandet, förändrade läroplaner med målrelaterade betyg och 
därigenom större frihet för lärarna i utformandet av den pedagogiska verksamheten samt 
den nya synen på kunskap. Hargreaves (1998) påpekar emellertid att fler förändringar 
måste komma till stånd för att skolan ska kunna hålla jämna steg med det omgivande 
samhället vid övergången till ett postmodernt tillstånd. Elever behöver på ett mer 
ändamålsenligt sätt förberedas för det framtida medborgarskapet i det postmoderna 
samhället. Bland de kompetenser som elever behöver utveckla nämner Hargreaves bl a 
förmåga till att samspela och samarbeta med andra människor. Social kompetens är 
redan ett honnörsord i samhället. Ordets egentliga innebörd är dock en annan än den som 
oftast efterfrågas. I stället för ett egocentriskt hävdande av självet, innebär social 
kompetens en förmåga att i olika situationer respektera och visa hänsyn till andra 
individer samt låta olika uppfattningar komma till tals. Madsen (2006) talar, i en kontext 
av det moderna samhällets vidareutveckling, också om behovet av gemenskap och 
samhällelig solidaritet för att komma till rätta med den ökade polariseringen mellan de 
människor som upplever sig tillhöra samhället och de som på olika sätt hamnat utanför. 
Ytterhus (Madsen, 2006) kan sägas förmedla barnets perspektiv i frågan, genom att 
påpeka att flera intervjuer med barn visar att det barn fruktar mest är att bli exkluderade 
och känna sig ensamma och isolerade. Ovanstående resonemang kan också ses mot 
bakgrund av den mobbning som sker dagligen i Sveriges skolor. 
 
Som en viktig del i arbetet med att utveckla elevers sociala förmåga, har ämnet SET 
(Social och emotionell träning) introducerats i skolan. Det finns dock anledning att 
vidare reflektera över om den sociala förmågan tränas eller hämmas i den pedagogiska 
verksamheten för övrigt. För att illustrera behovet av pedagogisk utveckling inom detta 
område, vill jag återge några erfarenheter från min utbildningstid. Under en av 
perioderna av verksamhetsförlagd utbildning på lärarutbildningen fick jag i en skolklass 
i årskurs sex varje måndag övervara lärarstyrda samtal i helklass. Samtalen summerade 
den gångna helgens händelser. Förutom att ytligt nämna större, globala händelser, 
fokuserade läraren på vad eleverna sysselsatt sig med under helgen. Läraren förde en 
dialog med eleverna men styrde dialogen genom att ställa frågor. Diskussionerna utgick 
från lärarens intresseområde som var idrott. Han tyckte att det var viktigt att sprida 
kunskap om hur viktig idrotten är för hälsan och för förmågan att förvärva kunskaper i 
andra ämnen. Han påpekade att idrottsstjärnor ofta presterade bra i skolan, eftersom 
själva idrottsutövandet genom sin prestationsinriktning skapade en bra arbetsmoral och 
gjorde  utövaren mer uthållig även i andra situationer. Dialogerna med de enskilda 
eleverna inleddes med direkta frågor, där läraren undrade hur det gått med 
badmintonturneringen i helgen, fotbollsmatchen på bortaplan, ridtävlingen i andra änden 
av landet osv. Eleverna berättade stolt om sina bedrifter och läraren hakade på med 
kommentarer, eftersom han var väl insatt i de olika sporterna. Alla elever utövade dock 
inte någon idrott. Jag lade märke till att det i princip var samma elever som på detta sätt 
uppmärksammades under cirka en halvtimme vecka efter vecka. Jag funderade på om 
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syftet med samtalen var, att påverka och övertyga de elever som satt tysta varje gång. 
Om de också började utöva någon form av idrott, kunde de få vara med i diskussionerna 
och gemenskapen och därmed synliggöras. Läraren anförtrodde mig i ett samtal, att han 
tyckte att det var lätt att glömma bort vissa elever i undervisningen i allmänhet. Han 
uppgav dock aldrig någon speciell strategi eller pedagogisk metod för att lösa detta 
problem. Vid andra tillfälliga besök i skolan har jag lagt märke till liknande tendenser. 
De regelbundna samtalen i helklass har då ägt rum i klasser med yngre elever och haft 
en friare utformning. Eleverna har haft tillåtelse att spontant berätta något viktigt som 
hänt under helgen eller som de funderat på. Samtalen har byggt på frivillighet och ingen 
elev har blivit tvingad att säga något. Läraren har motiverat detta med att "alla elever vill 
inte prata". En del elever tycker att det är jobbigt att tala i helklass, och jag vill inte 
tvinga dem". Vid klassamtalen har jag noterat att det är samma elever som räckt upp 
handen och talat gång efter gång. Vid den efterföljande lektionen på skolfritids, har 
fritidsledaren dessutom också använt sig av klassamtalen för att mjukstarta lektionen. 
Till följd av detta har samma elever pratat två lektioner i rad under det att andra elever 
suttit tysta och lyssnat. 
 
Argumentet "alla elever vill inte prata" måste omprövas. Alla elever vill tala och vara i 
centrum om de får rätt stöd och uppmuntran. Lärarens förväntningar har då en 
avgörande betydelse för elevernas beteende. De ovan beskrivna klassamtalen ser ytligt 
sett oskyldiga ut, och kan dessutom felaktigt uppfattas som genomtänkta pedagogiska 
strategier för att eleverna ska få utrymme att uttrycka sig fritt. De kan skenbart ge 
intryck av att det råder en elevvänlig och tillåtande atmosfär i klassrummet.  
 
Inblicken i det vardagliga klassrumsarbetet gav anledning till vidare reflektioner kring 
lärarens profession i fråga om ledarskap och pedagogiska uppdrag. Var mina tillfälliga 
observationer karakteristiska för hur klassamtalen ser ut i allmänhet i de svenska 
skolorna? Präglas samtalen av en pedagogisk omedvetenhet, eller är de mer 
genomtänkta? Finns det lärare som ser klassamtalen som värdefulla tillfällen med 
möjlighet att öka elevers delaktighet? Vilka konsekvenser kan det medföra om läraren 
underlåter att på ett mer medvetet plan pedagogiskt strukturera klassamtalen? Dessa 
frågor blev upphovet till de forskningsfrågor som senare formulerades för min 
undersökning.  
 
Föreliggande framställning syftar till att lyfta fram betydelsen av lärarnas 
förhållningssätt gentemot eleverna i klassamtalen. Genom att medvetandegöra 
konsekvenserna av olika förhållningssätt, kan lärare på ett mer medvetet plan än tidigare 
planera klassamtalen och utveckla dem med olika pedagogiska strategier. Det finns 
därmed möjlighet till en ökad uppfyllelse av målen i de nationella styrdokumenten. 
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2 BAKGRUND 
 
Utifrån perspektivet lärarens profession och den professionella lärarkompetensen samt 
skolans uppdrag i samhället är det betydelsefullt att undersöka huruvida lärare betraktar 
klassamtalen som pedagogiskt betydelsefulla samt i vilken utsträckning de omgärdar 
dem med pedagogiska strategier. Inledningsvis diskuteras därför skolans socialisations- 
och kunskapsuppdrag samt lärares uppgift att på olika sätt utforma undervisningen i 
klassrummet så att målen i uppdragen kan nås. En viktig del i lärarens kompetens är 
medvetenheten om de olika faktorer som påverkar kommunikationen i klassrummet. 
Forskning kring dessa faktorer redovisas under rubrikerna "Klassrummets diskurs", 
"Attributionsteorin" samt "Deltagarstrukturen och det fysiska rummet". Slutligen 
redovisas hur individens självuppfattning konstitueras samt dess betydelse för individens 
förmåga till socialisering och kunskapsutveckling.   
 
 

2.1 Skolans socialisationsuppdrag                   
I 1994 års läroplan för den obligatoriska skolan (Skolverket, 1994) formuleras att skolan 
jämte kunskapsuppdraget har ett socialisationsuppdrag. Eleven ska socialiseras och 
förberedas inför det framtida medborgarskapet i samhället. Socialisering innefattar 
förvärvande av kunskaper om vårt samhälles värderingar och normer, men också en 
direkt träning i samspel och samverkan med andra människor. Läroplanen uttrycker, att 
det inte är tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 
demokratiska värderingar. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer 
och därigenom utveckla elevernas förmåga att ta personligt ansvar för att kunna delta 
aktivt i samhällslivet. Läroplanen uttrycker skolans socialisationsuppdrag som både en 
värderingspåverkan och en medborgarfostran. Medborgarfostran innebär i sig ett 
förvärvande av en uppsättning värderingar, och Colnerud (2004 a) menar att gränsen 
mellan dessa två begrepp inte är helt tydlig. De två uppdragen kan dock särskiljas genom 
en förskjutning av fokus från medmänniska till medborgare.  
 
De värden som skolan har i uppdrag att förmedla är de grundläggande värden som vårt 
samhällsliv vilar på. Här åsyftas bl a människolivets okränkbarhet, alla människors lika 
värde och solidaritet med svaga och utsatta. Förmedlingen av värden och normer i 
skolan har ofta benämts värdegrundsarbete, fostran eller socialisation. Thornberg 
(2004) menar dock att dessa begrepp inte på ett tillfredsställande sätt speglar det 
fenomen de beskriver. Begreppen signalerar inte den dialog och ömsesidighet som 
förekommer i arbetsprocessen mellan lärare och elever. Skolans värdegrund är inte 
heller helt identisk med samhällets värdegrund. Lärarna agerar dessutom inte alltid 
utifrån skolans värdegrund, utan snarare efter sina egna personliga övertygelser och 
värderingar. Enligt Colnerud (2004 b), är denna lokala, subjektiva etik ett uttryck för det 
postmoderna samhällets influenser, vars kännetecken bland annat just är de vedertagna 
sanningarnas sönderfall.  
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Begreppet värdegrund introducerades i och med arbetet med 1994 års läroplaner. 
Thornberg (2004) menar att man i skolans värld givit sken av att begreppet innefattat en 
bestämd uppsättning gemensamma och grundläggande värden. Begreppet har i stället 
tänjts till att omfatta en mängd olika innebörder. Colnerud (2004 a) menar att begreppet 
värdegrund blivit ett samlingsbegrepp för de flesta frågor vad gäller normer, värderingar, 
moral, etik, demokrati, relationer och livsåskådning. Begreppet har på detta sätt blivit 
diffust och urholkat. Colnerud påpekar att det är viktigt att identifiera och särskilja de 
olika företeelser som i praktiken ingår i värdegrundsarbetet. Dessa är 
livsåskådningsfrågor, moralisk normpåverkan, värderingspåverkan, medborgarfostran 
och demokratifostran. Livsåskådningsfrågor hanteras ofta inom religionsundervisningen 
och rör existentiella frågor och religiösa övertygelser. Religionsundervisningen har i 
många fall utvecklats från objektivitet till att utgå från elevernas egna livsfrågor. 
Moralisk normpåverkan rör de normer som reglerar hur individen samspelar med och 
bemöter andra människor. Den innefattar också karaktärsdaning, utveckling av dygder 
och goda sociala egenskaper, och motsvarades tidigare delvis av fostransbegreppet. 
Värderingspåverkan innefattar offentligt hyllade värderingar av vad som betraktas som 
ett gott sätt att vara. Däri ingår bland annat humanistiska värden och är till exempel ofta 
inriktad mot en tolerans för människor med annan etnisk bakgrund eller jämställdhet 
mellan könen. Medborgarfostran bygger på kunskap om det egna samhället och på 
värden som förknippas med en gemensam, ibland nationell identitet. Demokratifostran 
innebär att elever ska tränas i demokratiska beslutsmodeller som till exempel i elev- och 
klassråd. Colnerud menar att lärare ofta inte är medvetna om dessa olika aspekter av 
värdegrundsarbete. Detta medför ibland att de olika formerna blandas ihop. Man kan 
luras att tro att de olika formerna kan ersätta varandra. Som exempel ges uppfattningen 
att ett projekt mot mobbning automatiskt skulle vara ett led i att utveckla demokratiska 
värden i klassen. 
 
Colnerud (2004 b) skiljer på tre huvudsakliga vägar för lärares moraliska påverkan i 
skolans vardag. Dessa är moralisk instruktion, moralisk konversation och moralisk 
interaktion. Moralisk instruktion är konkreta tillsägelser till elever, till exempel om att 
vara tysta eller sluta bråka. Colnerud pekar på att skäll och kränkningar är vanligt 
förekommande former av korrektion i skolans kontext. Detta maktspråk ställer till 
problem, då elev som inte själv blir respektfullt bemött knappast kan förväntas utveckla 
motsvarande förmåga gentemot andra människor. Moralisk konversation innebär samtal 
i klassen där elever och lärare tillsammans diskuterar och undersöker moraliska frågor, 
till exempel om dödsstraff bör tillåtas. Moralisk interaktion innefattar hur lärare och 
elever samspelar med och bemöter varandra. Colnerud påpekar också att 
värdegrundsarbete i den praktiska skolverksamheten oftast handlar om att bearbeta och 
lösa de problem som uppstår till följd av brott mot regler, som till exempel vid 
mobbning, kränkning, rasism och intolerans. Värdegrundsarbetet är då inte planerat till 
att omfatta vissa normer och värderingar, utan sker mer som en kortsiktig lösning på 
akuta problem.  
 
Av ovanstående resonemang framkommer att termen värdegrundsarbete inte längre är en 
adekvat benämning. Thornberg (2004) har därför tillsammans med Colnerud infört 
begreppet värdepedagogik som beteckning på den del av den pedagogiska praktiken där 
moraliska och demokratiska värden förmedlas. Begreppet innefattar därmed bland annat 
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att utveckla elevers förmåga att efterleva ordningsregler, känna empati, ge omsorg om 
andra, utveckla en god karaktär, lyda och respektera vuxna, kunna tänka och resonera 
moraliskt, vara delaktig i demokratiska processer etc. Begreppet värdepedagogik är till 
skillnad från begreppet värdegrund inte bundet till en viss uppsättning normer och 
värderingar som beskrivs i de nationella styrdokumenten. Genom att begreppet 
värdepedagogik i stället omfattar och beskriver alla de former och uttryck av moralisk 
och politisk värdeförmedling som sker i klassrummet, kan termen även användas i en 
kritisk forskningsansats för att synliggöra och problematisera dessa fenomen i 
förhållande till läroplanerna. 
 
 

2.2      Explicit och implicit värdepedagogik 
I den vardagliga klassrumspraktiken förekommer olika dimensioner av värdepedagogik. 
Explicit värdepedagogik benäms de moment då läraren medvetet väljer innehåll och  
metoder för att förmedla värderingar och normer till eleverna, som t ex vid en SET-
lektion (Social och emotionell träning), diskussioner om mobbning, olika demokratiska 
processer vid elevråd etc. Värden gestaltas och medieras emellertid också genom 
lärarens förhållningssätt till elever, hur lärostoff väljes ut, hur lektioner organiseras samt 
på vilket sätt lärare väljer att tillåta och uppmuntra företeelser i klassrummet. Denna 
aspekt av värdepedagogiken benämns implicit (Thornberg, 2004). Den implicita 
värdepedagogiken kallas också för den "dolda läroplanen" (Broady, 1991). Broady  
uttrycker att lärare inte kan välja mellan att förmedla kunskap eller fostran. Vare sig 
läraren vill det eller inte, sker fostran indirekt genom verksamhetens utformning i 
klassrummet. Lärare bör därför fråga sig vad eleverna lär sig utöver det kunskapsområde 
som är  huvudsyftet med lektionen. Thornberg menar att moraliska värden ligger 
inbäddade i den dagliga undervisningssituationen, men att lärare och elever oftast inte är 
medvetna om det.  
 
Det värdepedagogiska perspektivet ställer krav på lärarens kompetens, både vid val av 
lärostoff och arbetsmetoder för den pedagogiska verksamheten. Krav ställs också på 
läraren som förebild och därmed som indirekt förmedlare av skolans och samhällets 
värdegrund. Det sätt på vilket läraren bemöter elever och andra vuxna speglar dock 
också lärarens egna personliga värderingar, och kan därför utgöra en stereotypisk bild av 
vuxenvärlden. Lärarens inflytande på elevens möjligheter till personlig utveckling är 
stort. Elever osynliggörs eller uppmärksammas utifrån de relationer som läraren 
etablerar med eleverna. Genom lärarens förhållningssätt och verksamhetens pedagogiska 
utformning sker en överföring av värderingar av människors egenskaper, personligheter 
och förmågor. Det kan finnas risk för att läraren medvetet eller omedvetet tilldelar elever 
roller. Här finns möjligheter till både frigörande roller som bejakar eleverna, och roller 
som stämplar elever till stereotyper. 
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2.3 Kunskapssynen i läroplanen 
I 1994 års läroplan (Skolverket, 1994) uttrycks den kunskapssyn som ska gälla för 
skolans verksamhet. Läroplanens kunskapsbegrepp inbegriper olika dimensioner av 
kunskap, såsom fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet. Dimensionerna kan ses 
som självständiga och fristående från varandra, men också som olika nivåer i en kedja av 
kunskapsbyggande. Utmärkande för läroplanens syn på kunskap är dock att fokus är 
flyttat från en ensidig betoning av reproducerande faktakunskaper till ett utvecklande av 
färdigheter i ett helhetsperspektiv. Hargreaves (1998) påpekar att detta är högst 
nödvändigt, eftersom det framtida samhället ställer högre krav på flexibilitet hos 
medborgarna. Den stora omsättningen av information i samhället gör dessutom att 
kunskapen åldras snabbt. Vygotsky (Lindqvist, 1999) säger också att 
kunskapsutveckling inte handlar om att lära ut en viss mängd kunskap, utan att lära ut 
förmågan att skaffa sig kunskaper och att använda dem. 
 
Kunskapssynen i läroplanen inbegriper också en syn på eleven som subjekt hellre än 
objekt. Till skillnad mot tidigare synsätt, där eleven sågs som en passiv mottagare av 
faktakunskaper, ses nu eleven som aktiv och delaktig i sin egen kunskapsutveckling. 
Eleven konstruerar sin egen kunskap utifrån sina tidigare erfarenheter och i samspel med 
andra människor. Dysthe (2003) menar, att detta sociokulturella perspektiv på lärande 
bygger på en konstruktivistisk syn (dvs kunskapen konstrueras i kognitiva processer), 
men det är den sociala interaktionen som är avgörande. Synen på kunskapsutveckling 
som ett sociokulturellt fenomen har sin grund i de teorier som formulerades av 
Vygostsky. 
 
Detta visar att utvecklingen av den pedagogiska verksamheten har genom den utvidgade 
kunskapssynen gått från katederundervisning till en mer elevcentrerad undervisning. 
Därmed ställs andra krav än tidigare på lärarens kompetens vid utformandet av 
klassrumsundervisningen. 
 
 

2.4 Lärarens ledarskap 
Enligt Granström (2007) kan lärarens kompetens delas in i ett lärarskap och ett 
ledarskap. Lärarskapet innefattar kunskap om undervisningsämnet och förmåga att 
förmedla kunskaper och färdigheter. Ledarskapet innefattar kunskap om klassrums-
interaktion och grupprocesser samt förmåga att hantera dessa. Att utöva ledarskap 
innebär bl a att organisera undervisningsformer och arbetsmetoder för att kunna 
optimera elevers lärande och sociala och moraliska utveckling samt förmåga att välja 
lämpliga metoder för att ge stöd till elever i svårigheter. Vygotsky (Lindqvist, 1999) 
uttrycker att "Läraren får en ny ansvarsfull roll. Han ska organisera den sociala miljö 
som är den enda utbildningsfaktorn" (ibid, s. 235).  
 
Skolan har både ett kunskaps- och ett socialiseringsuppdrag. Kunskapsutveckling inom 
båda områdena är beroende av att elever och lärare i verksamheten ges utrymme till 
samspel och samverkan. Studier visar emellertid, att helklassundervisning och 
grupparbeten har minskat i skolan. Arbetet präglas alltmer av individuella arbetsformer. 
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Tidigare arbetade alla elever samtidigt med samma sak. Nu arbetar elever självständigt i 
egen takt, med s k eget arbete. Eget arbete har blivit normbildande, och utmärks av att 
eleven planerar sitt eget arbete och prickar av i schema allteftersom arbetet blir färdigt.  
Därmed finns inte utrymme för samtal och moraliska konversationer i helklass på 
samma sätt som tidigare. Den helklassundervisning som bedrivs har ofta karaktären av 
envägskommunikation, och består huvudsakligen av att läraren ger information och 
instruktioner (Elvstrand, 2004 b). PiUS (Avdelningen för Pedagogik i Utbildning och 
Skola, Linköpings universitet, 2007) menar i sin programförklaring att det är viktigt att 
lärare medvetandegörs om betydelsen av diskussioner i helklass och utvecklar kunskap 
om grupprocesser och arbetsformer. Betydelsefulla är de arbetsformer där eleverna lär 
sig att respektera och lyssna på varandra, får möjlighet att själva formulera sig och i 
olika arbetsprocesser kollektivt bearbeta kunskapsmaterial och värderingsfrågor. Dysthe 
(2003) betonar vikten av att det finns en jämn balans mellan individuella och 
samverkansorienterande arbetsuppgifter. Det är avgörande för kunskapsutvecklingen om 
skolan lyckas skapa en miljö där interaktion är möjlig, och där den enskilde eleven 
känner sig accepterad och uppskattad. Dysthe (1996) lyfter fram det flerstämmiga 
klassrummet som ett bättre alternativ till de enstämmiga eller tysta varianter som ofta är 
utmärkande för den pedagogiska verksamheten i skolan. Det flerstämmiga klassrummet 
bygger på synen att språket är det grundläggande verktyget för all kunskapsutveckling 
och att språkutveckling och lärande går hand i hand. Därför är det viktigt att elever får 
tillfälle att använda och utveckla sitt språk i olika lärandesituationer.  
 
Aspelin (2005) uttrycker i sin diskussion om Bubers filosofiska teori, att personlig 
utveckling är en gemensam och inte en individuell angelägenhet. Människan blir ett 
"Jag" först genom ett "Du". Personen urskiljer sig från andra personer genom att träda i 
relation med dem, inte genom att avgränsa sig. Möjligheten till samspel med andra 
människor blir då viktigt.  
 
Ovanstående resonemang visar att elevers möjligheter till att nå kunskaps- och 
socialiseringsmålen som formuleras i de nationella styrdokumenten, är starkt beroende 
av lärarens ledarskap. Det goda ledarskapet bygger på en solid kunskap om den 
pedagogiska verksamhetens villkor och möjligheter samt de konsekvenser detta har för 
eleverna. Ledarskapet innefattar också en förmåga att reflektera kring normativa 
företeelser, begrepp och fenomen i den pedagogiska verksamheten samt att synliggöra 
och ifrågasätta dessa företeelsers relevans för elevers kunskapsutveckling.  
 
 

2.5 Tidigare forskning 

2.5.1  Klassrummets diskurs 
Förekomsten av samspel och interaktion i den vardagliga verksamheten har betydelse för 
både kunskapsutvecklingen och den sociala utvecklingen. Det centrala verktyget i 
interaktionen är språket, dvs kommunikationen mellan samspelsparterna. Vid social 
interaktion påverkas dock elevers möjligheter till samspel och kommunikation genom 
den rådande diskursen i klassrummet. Hundeide (2003) beskriver diskursen som 
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klassrummets  intersubjektiva rum, vilket innefattar den uppsättning tysta 
överenskommelser elever och lärare har sinsemellan om vad som är rätt eller fel 
beteende i klassrummet, vilka företeelser som kan diskuteras samt med vilket språk 
diskussionerna kan föras. Det finns elever som på grund av olika svårigheter och 
varierande sociala bakgrunder inte "knäckt koden" i diskursen och därför inte kan delta i 
kommunikationen. Detta leder till tystlåtenhet, ett tillbakadragande och att eleven i 
förlängningen exkluderas från sammanhanget. Elever som däremot snabbt uppfattar 
sociala signaler och kommunikativa mönster framstår som engagerade och inkluderas på 
ett naturligt sätt i gruppgemenskapen. Broady (1991) menar att läraren accepterar 
elevernas repliker enbart om de har en viss bestämd form. Eleven ska först räcka upp 
handen, få lärarens tillåtelse att svara samt helst hålla sig på ett allmänt anonymt plan 
och inte halka in på sina egna upplevelser. Madsen (2006) påpekar på liknande sätt, att 
lärare i mötet med elever har föreställningar om det rätta beteendet som elever förväntas 
leva upp till. Föreställningarna utgår från skolans och lärarnas outtalade normalitets-
förväntningar. Begreppet "Det kompetenta barnet" utgör en sådan föreställning om vad 
som förväntas av elevernas beteende. Begreppet innebär å ena sidan kravet på att eleven 
ska kunna anpassa sig till skolans regler, å andra sidan kravet på att kunna ta egna 
initiativ och handla självständigt. Den sociala koden består i att veta när man ska 
uppvisa det ena eller det andra beteendet.   
 
Enligt Madsen (2006) handlar samverkansprocesser om att kunna ge den rätta 
livshistorien för att kunna inkluderas. Om man inte redan besitter den sociala förmågan 
att framställa sig själv personligt (som b la utvecklats  genom tidigare socialt deltagande) 
är chansen minimal för att inkluderas i nya gemenskaper. Det uppstår en ond cirkel av 
exkludering. Livet levs genom att det konstant återberättas i olika sammanhang. Genom 
vår kommunikativa förmåga kan vi delge andra människor vårt livs historia. Vår 
berättelse och kommunikativa förmåga färgar dock andra människors tolkning av våra 
liv. Berättelsen är dessutom aldrig heltäckande i sin beskrivning och varierar i  
utformning från en situation till en annan. En konflikt uppstår om makten att definiera, 
där åhöraren får sista ordet genom sitt tolkningsföreträde. Madsen menar att experter och 
professionella (t ex lärare) inte alltid kan höra vilken livsberättelse en person håller på 
med. Detta innebär, att elever med mindre utvecklad social förmåga hänvisas till att 
förstå sig själva och sina liv utifrån lärarnas bilder av den "sociala avvikaren". 
 
Hundeide (2003) påpekar att lärarens uppfattning och definition av en elev kan starta en 
process, där eleven försöker uppfylla omgivningens förväntningar på den tilldelade 
rollen. Wellros (1998) menar också att det finns en risk för att eleven identifierar sig så 
starkt med sin roll att hon/han fortsätter spela den gång på gång i nya 
gruppkonstellationer. Rollen blir då en central del av elevens självbild och en bestående 
identitet. Elever deltar i olika gemenskaper och grupper, i skolan och på fritiden. 
Madsen (2006) påpekar emellertid att exklusion inom ett område kan sätta igång en 
självförstärkande process som i förlängningen kan leda till att människor osynliggörs, 
eftersom de då inte iakttas av något system.  
 
Dysthe (2003) poängterar vikten av att elevers prestationer ses i ljuset av det 
intersubjektiva klassrummets spelregler, och inte enbart som frukten av individuell 
förmåga eller oförmåga. Det finns risk annars för att orsaken till  låga prestationer enbart 
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söks hos den enskilde eleven och att det sociala sammanhanget förbises. Vilka åtgärder 
läraren vidtar för att lösa problemet beror på hur eleven och omgivningen 
problematiseras och analyseras. 
 
Madsen (2006) menar, att elever bedöms och kategoriseras på ett omedvetet sätt av 
lärare. De tillskrivs tillhöra en bestämd elevtyp snarare än att vara en unik person. Denna 
kategorisering av elever i olika stereotyper leder i sin tur till ett stereotypiskt bemötande. 
Elever bemöts därmed  inte utifrån sina genuina personligheter. Madsen hänvisar till ett 
nordiskt forskningsprojekt (BASUN) som genom empiriska analyser av lärares 
uttalanden om barn har kommit fram till och formulerat följande fyra elevbeteenden 
såsom de kategoriseras av lärare:  
 
Samvarokompetent beteende    innebär att eleven har förmåga att markera sina egna     
                                                  behov och samtidigt ta hänsyn till andra elevers behov.  
                                                  Detta  betraktas som det mest kompetenta barnet. 
 
Självmarkerande beteende        innebär att eleven mest riktar uppmärksamhet mot sina    
                                                  egna behov. En sådan elev betraktas som socialt robust. 
 
Konformitetsbeteende              innebär att eleven uppmärksammar andras behov på              
                                                  bekostnad av sina egna behov. Sådana elever betraktas                     
                                                  som förhållandevis lätthanterliga och medgörliga. 
 
Socialt isolerat beteende           innebär att elever varken beaktar sina egna eller  
                                                  andras behov. Dessa elever betraktas som en riskfara.  
 
 

2.5.2  Attributionsteorin    
Hur människor uppfattar och tolkar varandras beteende samt tillskriver varandra 
egenskaper beskrivs i attributionsteorin (Wellros, 1998). Wellros nämner att det är 
främst tre signaler som tilldrar sig uppmärksamhet i perceptionen: det som avviker, det 
som bekräftar förväntningar och det som man av personliga skäl är motiverad till att 
uppmärksamma just för tillfället. Det som avviker kan vara annorlunda klädsel, utseende 
eller beteende. En mängd olika sinnesintryck omger oss hela tiden, vare sig vi 
uppmärksammar dem eller inte. På grund av hjärnans begränsade kapacitet kan vi dock 
inte uppmärksamma alla samtidigt. För att kunna hantera omvärlden blir vi därför 
tvungna att göra ett urval i informationen. Den selektiva perceptionen sker oftast 
automatiskt, vanemässigt eller spontant. Personperceptionen kan liknas vid en 
"snabbfotografering", som förenklar verkligheten och därmed förmedlar en stereotypisk 
bild. Det finns ofta också inslag av bedömning och värdering, eftersom man känner 
snabbare än man tänker. Perceptionsprocessen är en "ögonblicksprocess", vilken inte ger 
utrymme för vidare reflektioner eller analys. Människor tenderar dessutom att 
generalisera om andra personers beteenden, medan t ex egna tillkortakommanden och fel 
tillskrivs som tillfälliga. Det första intrycket riskerar därmed att bli bestående och färgar 
senare möten och tolkningar av personen. Nilsson och Waldemarson (2007) menar på 
liknande sätt att den selektiva perceptionen skapar förväntningar på människor. Om vi 
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vid ett tillfälle bildat oss uppfattningen att en person är blyg, påverkar detta hur vi 
bemöter personen vid senare tillfällen. Genom att vi behandlar personen som blyg, blir 
personen osäker och förvirrad. Detta tolkas då som en bekräftelse på att personen 
verkligen är blyg. Det som vi trodde om personen blir sant, även om vi hade fel från 
början.  
 
Attributionsteorin visar hur lätt roller och förväntningar förhandlas fram. I en 
skolkontext kan förväntningarna bli som självuppfyllande profetior och få tydliga 
konsekvenser för elevernas prestationer. Hundeide (2003) säger att "det är inte säkert att 
dumma elever placeras i svaga grupper. Det är snarare så att elever blir dumma av att 
placeras i sådana grupper". 

 

2.5.3  Deltagarstrukturen och det fysiska rummet 
Kommunikationen i klassrummet styrs också av det som Hundeide (2003) kallar för 
deltagarstrukturer. Med deltagarstrukturer menas de tysta regler som eleverna och 
läraren i en grupp kommer överens om angående vem som kan säga vad, när och till 
vem. Deltagarstrukturen bestäms både av de enskilda elevernas status som hur klassen är 
organiserad samt förhållandet mellan lärare och elever. En auktoritär lärare påverkar t ex 
deltagarstrukturen i en viss riktning. Graden av asymmetri i maktförhållandet mellan 
lärare och elever påverkar också den kommunikativa koden, dvs om kommunikationen 
får en formell eller informell karaktär. Andra faktorer som påverkar kommunikationen i 
klassrummet är det fysiska rummets utformning samt tillgången till olika läromedel och 
redskap (som t ex datorer). Hur skolbänkar och lärarens kateder är organiserade i 
rummet påverkar i hög grad samspelet mellan elever och lärare. Skolbänkar som är 
ställda mot varandra i små grupper kan t ex på ett positivt sätt uppmuntra till samspel 
jämfört med skolbänkar som är riktade framåt mot lärarens kateder.   
 
 

2.5.4  Villkor för lärandet 
 Inlärningens yttersta villkor är att eleven kan se sig själv som en lärande person. För att 
kunskapsutveckling ska vara möjlig, måste eleven känna tillit till sin förmåga att söka 
kunskap och lösa problem (Pramling Samuelsson & Mårdsjö Olsson, 2007). I läroplanen 
(Skolverket, 1994) uttrycks att läraren ska stärka elevens tillit till den egna förmågan och 
vilja att lära. Genom att verksamheten i klassrummet utformas så att eleven blir 
respekterad och känner sig som en viktig del av elevgruppen, kan elevens tilltro till sig 
själv utvecklas (Pramling Samuelsson & Mårdsjö Olsson, 2007). Detta har också 
betydelse enligt synen på hur kunskap utvecklas. Enligt kunskapssynen i läroplanen  
konstruerar eleven sin kunskap i ett kontinuerligt samspel med omgivningen. Elevens 
självbild påverkar elevens förutsättningar och möjligheter till delaktighet i klassrummets 
sociala processer. En hämmad, tystlåten elev som inte är delaktig i nuet i klassrummet, 
kan inte sägas ha en bra jordmån för lärande. I förlängningen får detta betydelse för 
elevens identitetsbildning. Elevens uppfattning om sitt egenvärde påverkar hans/hennes 
förmåga att smälta in" och socialiseras i elevgrupper. Elevens självuppfattning påverkar 
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med andra ord möjligheterna att uppnå de nationella styrdokumentens mål angående 
kunskapsutveckling och socialisation.  
 
Börjeson (2000) lyfter fram lärarens förväntningar och syn på eleven som avgörande för 
elevens förmåga till inlärning. (Detta uttrycks på liknande sätt även av Hundeide (2003) 
tidigare i  kapitlet under rubriken "Klassrummets diskurs"). Börjeson menar att god 
pedagogik är ömsesidig identifikation, som i sig är motivationsskapande. Relationen  
mellan lärare och elev präglas av ett asymmetriskt maktförhållande. Elevens lärande och 
personliga utveckling innebär emellertid en rörelse i riktning mot minskad asymmetri. 
 
Taube (1997) diskuterar frågan, om det är självbilden som har inflytande över 
skolprestationer eller om det är skolprestationer som har inflytande över självbilden. 
Taube anser att det finns teoretiskt stöd för båda orsaksriktningarna. Självbilden 
påverkar beteendet i inlärningssituationen liksom egna skolprestationer och 
betydelsefulla personers värderingar i omgivningen påverkar självbilden. Taube menar 
dock, att korrelationen är starkare mellan negativ självbild och låg prestation än mellan 
positiv självbild och hög prestation. Vi föds med en lust att lära, men denna lust dämpas 
om den kommer i konflikt med vår lust att värdera oss själva positivt. En del elever 
använder en passiv inlärningsstil för att skydda sin självbild från ytterligare bevis på 
personlig oförmåga och obehagskänslor. Åhs (1998) ställer frågan om behovet att få 
känna sig kompetent kan tillgodoses hos varje elev, eller om arbetet i skolan är upplagt 
så att vissa elever med nödvändighet kommer att uppleva sig själva som förlorare. 
 
 

2.5.5  Självuppfattning, självkänsla, självbild och självförtroende 
Begreppen självuppfattning, självkänsla, självbild och självförtroende används ibland 
för att beteckna olika egenskaper och delar av personligheten. I föreliggande 
framställning och i den litteratur som hänvisas till används dock begreppen för att 
beteckna ett och samma fenomen, nämligen vad människor känner inför sig själva som 
person: om de accepterar sig själva och är stolta och nöjda över sin personlighet, eller 
om de känner skuld och skam inför sin person.  
 
Enligt Lundh och Smedler (2005) är uppfattningen att omgivningen har en avgörande 
betydelse för utvecklingen av individens självuppfattning allmänt accepterad. Lundh och 
Smedler diskuterar Rogers teori. Denna teori visar att ett barn som upplever att det är 
älskat av sina föräldrar kommer att utveckla en stark självkänsla, medan ett barn som 
upplever sig oälskat eller endast får villkorlig kärlek kommer att utveckla en svag 
självkänsla. När självkänslan utvecklats och blivit befäst i barndomen, uppfattas den i 
Rogers teori som statisk och påverkas inte längre av omgivningen.  
 
Rogers teori har senare kritiserats för detta och Leary har enligt Lundh och Smedler 
formulerat en sociometerteori om människors självkänsla. Leary hävdar att självkänslan 
fungerar som en sociometer, som fångar upp tecken på socialt ogillande i omgivningen. 
Självkänslan har då funktionen av en mekanism som ska förhindra att individen stöts ut 
ur det sociala sammanhanget. En stabil självkänsla som inte påverkas av omgivningen 
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ses då inte som ett ideal. Kohut uttrycker, enligt Lundh och Smedler, att självkänslans 
beroende av omgivningen tar sig till uttryck i tre självobjekt:  
 
1   Speglande självobjekt, dvs personer som förstår oss och ger oss bekräftelse. 
2   Idealiserande självobjekt, dvs personer som idealiseras och därigenom inger oss    
     styrka och lugn. 
3   Alter-ego självobjekt, dvs personer som ger oss en upplevelse av gemenskap och att      
     vara tillsammans med likar. 
 
Enligt Lundh och Smedler hävdar Crocher att människors självkänsla varierar beroende 
på olika självvärdesbetingelser. Självvärdesbetingelserna är olika villkor som ska 
uppfyllas, t ex att vara kompetent, attraktiv, omtyckt eller uppskattad. Taube (1997) 
hänvisar till Rogers, och beskriver självbilden som summan av olika tolkningar av jaget. 
Dessa är tolkningar av egna förmågor och personlighetsdrag samt tolkning av jaget i 
relation till omgivningen. Självuppfattning både utvecklas och upprätthålls under 
omgivningens inflytande och bygger på individens tolkning av verkligheten. Taube 
benämner denna syn på människans jag för fenomenologisk. En individs 
självuppfattning får sedan betydelse för hur individen uppfattar situationen och 
sammanhanget där hon/han befinner sig. Detta påverkar i sin tur individens beteende i 
den speciella situationen. Taube menar att vi handlar i överensstämmelse med hur vi ser 
på oss själva. Självuppfattningen fungerar dessutom som ett filter och släpper endast in 
sådana intryck som stämmer med vår tidigare uppfattning om världen och om oss själva.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att individen får ett visst mått av självförtroende 
beroende på uppväxttidens sociala miljö och föräldrars förmåga eller oförmåga att ge 
kärlek. Under hela livet påverkas sedan självförtroendet av olika faktorer i omgivningen. 
Hög eller låg självkänsla kan sägas vara biprodukten vid socialt samspel och 
mellanmänskliga kontakter. För att individen själv ska kunna förändra sin själv-
uppfattning krävs att de värderingar som bildar perceptionsfilter vid interaktion med 
omgivningen lyfts fram och medvetandegörs.  
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3 SYFTE    
 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka klassamtalens betydelse i skolans 
verksamhet. Följande frågeställningar fokuseras: 
 
• Vilken pedagogisk betydelse tillmäts klassamtalen av lärarna? 
 
• Omgärdas klassamtalen av pedagogiska insatser och strategier och i så fall vilka? 
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4 METOD 
 
Föreliggande explorativa studie har sin utgångspunkt i det vetenskapliga 
förhållningssättet kritisk teori (Patel & Davidson, 2003). Arbetet syftar till att undersöka 
några lärares syn på klassamtalens pedagogiska värde samt i vilken utsträckning dessa 
lärare planerar och strukturerar klassamtalen med pedagogiska strategier och hur 
strategierna i förekommande fall ser ut. Undersökningen relateras bl a till de nationella 
styrdokumentens mål för elevers kunskapsutveckling och sociala dito, och därigenom 
indirekt till lärarens uppdrag att utforma den pedagogiska verksamheten i skolan. 
Skolans sociala uppdrag innefattar ett värdegrundsarbete, som i den vardagliga 
verksamhetens utformning i fråga om innehåll, metoder och lärarens förhållningssätt tar 
sig till uttryck i en värdepedagogik (Thornberg, 2004). Enligt Thornberg syftar kritisk 
värdepedagogisk forskning till att synliggöra och beskriva de värderingar och normer 
som förmedlas i ett visst sammanhang samt att problematisera dem i relation till makt 
och förtryck. 
 
 

4.1 Undersökningsmetod 
Som metoder för undersökningens genomförande användes observationer och intervjuer. 
Metoderna ansågs tillsammans ge mer information och därmed en bättre helhetsbild av 
klassamtalens betydelse jämfört med om endast en av metoderna användes. 
Observationerna genomfördes i helklass vid de moment i undervisningen som utgjordes 
av klassamtal. Vid observationerna fokuserades på lärarens pedagogiska roll genom att 
studera och synliggöra förekomsten eller avsaknaden av pedagogiska strategier för att 
göra elever delaktiga i samtalen. Som komplement till observationerna genomfördes 
korta intervjuer med berörda lärare i respektive klass. Informationen från de två 
undersökningsmetoderna vägdes sedan samman i den tolkande analysen. Intervjuerna 
kunde beskrivas inneha en låg grad av standardisering och en hög grad av strukturering 
(Patel & Davidson, 2003), vilket bör ställas i relation till den kvalitativa analys som 
senare skulle ligga till grund för bearbetning av den information som undersökningen 
gav. Intervjuerna baserades på tre grundfrågor, som beroende på sammanhanget och 
lärarens svar i en del fall kopplades till följdfrågor. Syftet med följdfrågorna var att 
erhålla tillräcklig information för att grundfrågorna skulle anses vara besvarade på ett 
adekvat sätt. Följande grundfrågor ställdes vid intervjuerna: Var det klassamtal jag nyss 
observerade typiskt för hur samtalen brukar se ut? Vilken pedagogisk funktion har 
klassamtalen? Blir alla elever delaktiga i samtalen? 
 
 

4.2 Undersökningsgrupp 
I skolans kontext finns rika möjligheter till socialisering genom alla möten och tillfällen 
till samspel som uppstår naturligt mellan elever och lärare. Thornberg (2006) menar 
dock att beteenden och roller befästs tidigt genom social interaktion och grupp-
processer. Det finns risk för att de roller som formas på ett tidigt stadium under elevens 
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skoltid både blir till stereotyper och till karakteristiska delar av elevens personlighet. 
Rollerna får därmed betydelse för elevens utveckling under hela skoltiden. Utifrån detta 
perspektiv finns därför anledning att uppmärksamma hur skolan arbetar för att bejaka 
elevers personliga utveckling i de lägre årskurserna. Undersökningen förlades därför till 
årskurs ett, två och tre i grundskolan. Fem klasser observerades under klassamtal. För att 
minimera observatörens inverkan på lärares och elevers beteende, förlades 
undersökningarna till klasser där undertecknad var okänd. Två av observationerna 
förlades till en stadsskola, medan de tre återstående observationerna ägde rum på en 
skola belägen i ett mindre samhälle. Stadsskolans observationer fördelades på årskurs 
två och tre. På skolan i det mindre samhället förlades två av observationerna i årskurs 
två och en observation i årskurs ett.  
 
 

4.3 Tillförlitlighet och validitet  
I  undersökningen av klassamtalen samlades information från två källor, så kallad 
triangulering (Patel & Davidson, 2003). Det var den samlade informationen från 
observationer och intervjuer som fick vägas samman till en helhet i analysen. Patel och 
Davidson påpekar att utfallet av olika metoder vid en undersökning kan sammanfalla 
eller visa på olika resultat. Detta påverkar dock inte reliabiliteten i en kvalitativ studie. 
Den diskrepans som kan uppträda mellan vad lärare säger sig göra och vad de sedan 
observeras göra i verkligheten, gör inte undersökningen mindre tillförlitlig. På detta sätt 
kan i stället fenomen synliggöras och problematiseras, och i sin tur leda till att nya 
forskningsfrågor initieras i nya projekt.  
 
Observationer som undersökningsmetod framstod som mer lämpliga för undersökningen 
än enkäter och intervjuer av elever. På grund av elevernas låga ålder, skulle svaren på 
enkätfrågor om samtalens utformning och elevers delaktighet i klassamtal kunna anses 
som mindre tillförlitliga. Elever har i de lägre årskurserna förvärvat olika grad av 
läsförmåga och läsförståelse och kan därmed anses ha olika möjlighet att besvara 
frågorna på ett adekvat sätt. De frågor som skulle vara relevanta för undersökningen och 
därmed förekomma i enkäter och intervjuer, skulle dessutom kunna anses vara känsliga 
och därmed uppfattas som svåra för eleverna att besvara sanningsenligt. Om elever 
genom enkäter och intervjuer involverades på ett mer direkt sätt i undersökningen, skulle  
tillstånd från samtliga föräldrar bli nödvändigt. Undersökningen skulle därmed ta mer tid 
i anspråk och resultera i att färre klasser observerades. Underlaget för resultatanalysen 
skulle då kunna uppfattas som för litet och resultatet framstå som mindre tillförlitligt. 
 
Intervjuer av lärare ansågs vara mer lämpliga än enkäter för att erhålla information om 
lärarnas syn på klassamtalens pedagogiska värde. I intervjuer kunde följdfrågor ställas 
som var anpassade till det speciella samtalstillfället och därigenom ge kompletterande 
information så att grundfrågorna besvarades på ett adekvat sätt. 
 
För att minimera observationernas inverkan på lärarnas aktiviteter, angavs syftet med 
undersökningarna vara att studera klassamtalens utformning. Det var viktigt att undvika 
diskussioner om pedagogiska strategier med berörda lärare innan observationerna hade 
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ägt rum, eftersom dessa skulle kunna styra resultatets utfall och göra undersökningarna 
mindre tillförlitliga. 
 
Som förberedelse inför observationerna reflekterades över de fenomen som skulle kunna 
uppträda och hur de skulle kunna ta sig till uttryck i klassrumssituationen. Syftet med 
observationerna var att undersöka om lärarna använde sig av pedagogiska metoder och 
vilka dessa metoder i förekommande fall var för att göra elever delaktiga i klassamtalen. 
En orsak till låg tillförlitlighet och validitet i kvalitativa undersökningar är observatörens 
bristande teoretiska förkunskaper (Patel & Davidson, 2003). Risken fanns, att 
undertecknad skulle underlåta att märka att läraren faktiskt använde sig av en 
pedagogisk metod i klassrummet på grund av okunskap om den speciella metoden. 
Detta, liksom ovana vid den speciella kulturen i klassrummet, ovana att agera som 
observatör i ett vetenskapligt syfte samt inverkan på eleverna av observatörens fysiska 
närvaro i klassrummet kunde också på ett negativt sätt påverka observationens utfall. 
Genom att jämföra observationer med intervjuer av berörda lärare, kunde dock ett mer 
tillförlitligt helhetsintryck erhållas.  
 
Vid observationerna fördes anteckningar med penna och papper om de fenomen som 
uppträdde och som hade relevans för undersökningen. Bandupptagning av klassamtalen  
valdes bort på grund av risken för inverkan på lärares och elevers agerande. Eftersom 
observationerna skulle pågå under en väldigt kort tid, skulle lärare och elever inte ha 
möjlighet att vänja sig vid bandupptagningen. Aktiviteten i klassrummet skulle då kunna 
påverkas av observationen och leda till felaktiga resultat. Att videofilma klassamtalen 
framstod av samma anledning inte heller som ett lämpligt alternativ. Videokameran 
skulle dessutom på ett selektivt sätt avgränsa uppmärksamheten och  inte  möjliggöra en 
överblick i klassrummet. Det skulle inte vara möjligt att på ett tillfredsställande sätt 
snabbt kunna skifta fokus mellan till exempel lärare och elev och på så sätt kunna 
synliggöra pedagogiska strategier. Visserligen skulle den mänskliga perceptions-
förmågan utgöra en begränsning i sammanhanget. Det skulle inte vara möjligt att täcka 
in och överblicka samtliga skeenden i klassrummet. Risken fanns att alltför många 
sinnesintryck skulle leda till att viktig information förbisågs. Den missade informationen 
skulle i förlängningen kunna leda till ett missvisande resultat. Om fler observationer 
gjordes vid olika tillfällen i samma skolklass, skulle effekterna av den bristande 
perceptionsförmågan kunna dämpas. Det kan också finnas en naturlig variation i lärares 
beteende och förhållningssätt mot elever från en lektion till en annan, som också skulle 
synliggöras genom fler observationstillfällen. Tiden var emellertid en begränsande 
faktor i sammanhanget. Om endast en skolklass och lärare hade varit föremål för 
undersökningen, hade detta varit möjligt. Genom att besöka olika klasser fanns 
emellertid möjlighet att få information från olika klassrumskulturer och skolkulturer. Det 
bredare perspektivet skulle kunna ge en djupare och mer allmängiltig förståelse för  
klassamtalens relevans i den pedagogiska verksamheten. En fördel med video-
observationer är dock möjligheten att återgå till den filmade situationen flera gånger och 
analysera på nytt och därigenom öka tillförlitligheten. Så var inte möjligt med  
tillvägagångssättet i föreliggande undersökning. Detta ställde i sin tur krav på att 
observationerna förbereddes.  
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Vid intervjuerna antecknades lärarnas svar med penna och papper. Bandupptagning 
valdes bort av samma anledning som vid observationer. 
 
 

4.4 Undersökningens genomförande 
Personlig kontakt togs med de skolor som skulle ingå i undersökningen, varvid tillåtelse 
medgavs till att återkomma några dagar senare för observation. Berörda lärare 
informerades om undersökningens syfte samt den garanterade anonymiteten i den 
skriftliga dokumentationen av undersökningarna. Syftet med undersökningarna angavs 
vara att studera klassamtalens utformning. Undersökningarna utfördes i helklass vid de 
moment som utgjordes av klassamtal. Observationernas längd varierade från tio till 
sextio minuter, beroende på hur lärarna organiserade klassamtalen i sina praktiker. 
Intervjuerna genomfördes i fyra av fallen i direkt anslutning till lektionerna. I det femte 
fallet genomfördes intervjun per telefon vid en senare tidpunkt samma dag. Intervjuernas 
längd varierade från fem till tio minuter. 
 
Då observationerna och intervjuerna var slutförda, vidtog bearbetning och analys av den 
insamlade informationen. Anteckningarna studerades för att urskilja likheter och 
olikheter. De mönster som därvid framträdde, gav anledning till vidare bearbetning och 
indelning i kategorier. I följande kapitel redovisas resultatet av ovannämnda 
bearbetning. 
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5 RESULTAT 
 
Nedan redovisas de resultat som framkom vid bearbetning av genomförda observationer 
och intervjuer. Syftet med undersökningarna var att få en uppfattning om klassamtalens 
pedagogiska funktion i skolans verksamhet. Vid observationer och intervjuer 
fokuserades på frågeställningen "Omgärdas klassamtalen av pedagogiska insatser och 
strategier och i så fall vilka?". Vid intervjuerna kunde lärarna dessutom direkt utfrågas 
om vilken pedagogisk betydelse de tillmätte klassamtalen. Vid bearbetningen av 
materialet från observationerna framträdde vissa faktorer som på olika sätt påverkade 
elevers möjligheter till att involveras i klassamtalen. Dessa faktorer sammanställdes 
sedan i olika kategorier. Följande indelning i kategorier gjordes: Verbal och icke verbal 
kommunikation, Tiden, Regler för samtalssituationen och Lärarens uppmärksamhet. 
Kategorierna redovisas nedan under respektive rubrik. Därefter följer en sammanfattning 
av observationerna samt en redovisning av intervjuerna. 
 
 

5.1 Verbal och icke verbal kommunikation 
Formulering av inledningsfråga 
Lärarens inledningsfråga visade sig ha olika grad av öppenhet vid de olika 
observationerna. Exempel på öppna frågor från observationerna var: "Vad ska ni göra i 
helgen?" och "Vad ska ni göra på studiedagen?". Exempel på mindre öppen fråga var: 
"Är det någon som gjort något speciellt kul i helgen?".  
 
 
Lärarens och elevernas följdfrågor 
För att etablera och upprätthålla en dialog, använde lärarna sig i samtliga observationer 
av följdfrågor. Vid intervjuerna framkom också, att en del lärare medvetet använde sig 
av följdfrågor, dels för att hålla dialogen vid liv och dels för att engagera ytterligare 
elever i kommunikationen. Exempel på sådana följdfrågor var: "Hur länge har du haft 
den?",  "Hur mycket väger den?", "Vad ska hon heta?", "Nu måste vi höra! Emma, ville 
du säga något?", "Vännen, hade du något att säga?". I en klass organiserades 
klassamtalen som mer eller mindre förberedda muntliga framställningar. Eleverna fick i 
förväg anmäla sitt intresse för att tala till två andra elever som hade hand om 
anmälningarna. Vid framställningen fick barnen berätta om till exempel sitt mjukdjur 
framme vid tavlan i klassrummet. Övriga elever och lärare fick sedan ställa frågor, 
varvid eleven i centrum fick fördela turordning. Den talande eleven blev respektfullt 
bemött och fick tala utan att bli störd. Eleverna visade stor variation och kreativitet i sina 
framställningar. Som exempel kan ges dockteater, visning av fotografier på koja som 
barnen byggt hemma i skogen, visning av stor väggteckning som barnen klistrat ihop 
hemma av flera A4 ark, högläsning ur bok som eleven författat samt presentation av  
mjukdjur. 
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Positiva kommentarer 
Lärarnas positiva kommentarer fungerade, liksom följdfrågorna, som positivt stöd och 
uppmuntran för barnens uppbyggnad av sina berättelser. Dessa kommentarer förekom i 
samtliga klassamtal som observerades. Det framkom också i intervjuerna att lärarna 
själva uppfattade de positiva kommentarerna som viktiga strategier i klassamtalen. 
Exempel på sådana kommentarer var: "Så kul! Och då får du träffa din mormor och 
morfar också!", "Vad fin den är!", "Vad roligt!". 
 
 
Fördelning av talutrymme 
Observationerna kunde i allmänhet inte ge svar på hur lärarna resonerade då de 
fördelade talutrymmet under klassamtalen, eftersom lärarna inte öppet verbaliserade och 
motiverade detta. I ett fall uttryckte dock läraren att hon var tvungen att prioritera de 
elever som ännu inte hade fått komma till tals. Läraren visade att det fanns en medveten 
strategi för att möjliggöra flera elevers delaktighet i samtalen. 
 
 
Kroppsspråk, mimik och röstanvändning 
Vid observationerna framkom att lärarens personlighet som kom till uttryck i 
kroppsspråk, ansiktsuttryck och röstanvändning var betydelsefull för att skapa ett 
positivt, tillåtande klimat i klassrummet. Med gester, mimik och olika röstlägen inbjöds 
eleverna till att delta i kommunikationen. Detta skedde i samtliga observationer, dock i  
varierande grad. En lärare hade ett stelt kroppsspråk, men försökte istället med vänlig 
och mjuk röst inbjuda till kommunikation. En annan lärare hade ett mycket yvigt 
kroppsspråk och fyllde klassrummet genom olika positioner och förflyttningar. Läraren 
förmedlade också ett känslomässigt engagemang genom att färga rösten med inlevelse 
och dramatik. En viss tendens till barnspråk kunde i detta fall också märkas. En tredje 
lärare var relativt neutral i fråga om ovannämda faktorer. Lärarens förhållningssätt 
utmärktes dock av ett positivt ansiktsuttryck och ett vuxet bemötande av eleverna.  
 
 

5.2 Tiden 
Vid observationerna framkom att tiden var en avgörande faktor för elevers delaktighet. 
Omfattningen av tid som fanns till förfogande för klassamtalen påverkade på ett mycket 
synbart sätt lärarnas agerande och elevernas deltagande. Brist på tid ledde till stressade 
lärare, som i mindre utsträckning bejakade eleverna med följdfrågor och kommentarer. 
Dialogerna blev begränsade med korta frågor och svar. Eleverna levandegjordes inte i 
interaktionen. Lärarens förhållningssätt i fråga om kroppsspråk, mimik och 
röstanvändning påverkades också av tidsbristen. Den icke verbala kommunikationen 
användes på ett mer auktoritärt sätt för att göra eleverna medvetna om den begränsade 
tiden. I de fall då läraren hade möjlighet att avsätta mer tid till klassamtalen, var lärarens 
uppträdande mindre auktoritärt. Lärarens generösa förhållningssätt medförde då att 
interaktionen blev livlig. Elevernas berättelser fick möjlighet att utvecklas i både 
omfattning som språkande. Tillgången till tid medförde också att elever med mindre 
språklig vana  kunde komma till tals. Dessa elever visade sig ha svårt för att bestämma 
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sig för i vilken ände de skulle börja sin berättelse, dvs hur berättelsen skulle struktureras. 
Deras berättelser kännetecknades därför av långa stunders funderande och språklig 
hesitation. Genom att läraren inte försökte påverka berättelsen eller händelseförloppet, 
utan förhöll sig till situationen med tillförsikt och lugn, lyckades eleverna till sist 
frambringa sina berättelser. Övriga elever satt tysta, fokuserade och inväntade 
berättelsen från eleven som var i centrum. Tillgången till tid inverkade också på antalet 
elever som yttrade sig i samtalen. I ett klassamtal uttryckte läraren att de elever som inte 
hade fått möjlighet att komma till tals, skulle få tillfälle till detta senare vid nästa lektion 
på skolfritids. Lokalen för skolfritids gränsade till klassrummet och fritidspedagogen var 
själv närvarande som åhörare i klassrummet vid klassamtalet. 

 

5.3 Regler för samtalssituationen 
Vid observationerna framkom i samtliga fall den centrala betydelse reglerna hade för 
elevernas möjlighet till delaktighet i samtalssituationen. Reglerna förespråkade att 
eleverna skulle lyssna till eleven som talade och respektera framträdandet genom att inte 
störa med kränkande kommentarer och störande, ovidkommande ljud. Om eleverna ville 
fråga om något, skulle de först räcka upp handen och inte bara tala rakt ut i klassrummet. 
Vid intervjuerna påpekade några av lärarna att de arbetade aktivt med dessa regler för att 
klassrumsinteraktionen skulle fungera på ett tillfredsställande sätt. Observationerna 
visade att, i de fall eleverna lyckats internalisera reglerna, fungerade de som stöd för 
eleven som talade och var i centrum. Det talutrymme som skapades genom reglerna gav 
lugn och ro åt talaren att ägna sig åt sin framställning. I de fall då eleverna inte tillägnat 
sig reglerna på ett djupare plan, stördes den talande eleven av övriga elevers 
ovidkommande aktiviteter. Vid en observation utmärkte sig en elev flera gånger med att 
börja tala utan att först ha räckt upp handen. Det i övrigt bejakande och vänliga klimatet 
bröts av lärarens mycket barska tillsägelser. Eleven fick därvid inte tala färdigt, men 
sågs heller inte senare räcka upp handen för att avsluta det påbörjade talandet.  

 

5.4 Lärarens uppmärksamhet 
Vid samtliga observationer visade sig lärarens uppmärksamhet på den talande eleven ha 
stor betydelse. Detta gällde såväl den bejakande funktion som uppmärksamheten 
innebar, som den förebild läraren utgjorde för övriga elevers agerande i klassamtalen. 
Samtliga lärare tycktes vara medvetna om den centrala betydelse deras agerande och 
uppmärksamhet hade i sammanhanget. En lärare avvek dock från sitt i övrigt mycket 
pedagogiska uppträdande vid några tillfällen på lektionen. Detta skedde då några elever 
småpratade med varandra och därmed störde eleven som hade ordet. I stället för att bryta 
den pågående framställningen och göra paus för att tysta ner störande elever, lät läraren 
den talande eleven fortsätta under tiden som läraren tillrättavisade de störande eleverna. 
Eleven som hade ordet såg förvirrad ut, men fortsatte att tala, dock med uppmärksamhet 
på läraren. Vid ett senare tillfälle på samma lektion började läraren plötsligt skriva på 
tavlan, och flyttade därmed fokus från den talande eleven. Eleven visade stor osäkerhet i 
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sitt ansiktsuttryck och blev trevande i sin berättelse. Läraren avstannade dock inte i sitt 
lyssnande, och kunde därför kommentera elevens berättelse efteråt. 
 
 

5.5 Sammanfattning av observationerna 
De redovisade kategorierna pekar på olika faktorer som hade avgörande betydelse för 
elevers möjlighet till delaktighet i klassamtalen. Kategorierna visar att klassamtalen till 
viss del omgärdades av pedagogiska strategier. Lärarnas medvetenhet om de olika 
strategierna varierade dock. Observationerna visade emellertid att flertalet av lärarna var 
medvetna om sin egen betydelse som förebild för eleverna. Lärarnas beteende och 
uppmärksamhet mot talande elev hade en stödjande funktion, och var en avgörande 
faktor för elevers engagemang. Många lärare var också noga med hur de verbalt 
organiserade klassamtalen, med följdfrågor och positiva kommentarer. Regler för hur 
klassrumsinteraktionen skulle ske visade sig också ha stor betydelse för elevers 
delaktighet. I samtliga fall arbetade lärarna på ett medvetet och öppet sätt med att 
internalisera dessa regler hos eleverna. I ett av de observerade klassamtalen 
misslyckades läraren med sina intentioner varvid reglernas betydelse i sammanhanget 
blev uppenbara och tydliga. Tiden var en högst avgörande faktor när det gällde antalet 
elever som kunde involveras i samtalen. I intervjuerna framkom också att lärarna var 
mycket medvetna om tidens betydelse. De valde dock ofta att avsluta klassamtalen innan 
samtliga elever som räckt upp handen hade fått komma till tals. Lärarna sade att de var 
tvungna att avbryta lektionsmomentet, då eleverna skulle kunna prata hela dagen om de 
fick möjlighet till detta. Det var tydligt att elevers talande som fenomen var nödvändigt 
att begränsa för att det inte skulle inkräkta på övrig verksamhet.  

 

5.6 Intervjuer 
Intervjuerna visade att samtliga lärare ansåg att klassamtalen hade ett pedagogiskt värde 
i verksamheten. Orsakerna till klassamtalens betydelse och legitimitet varierade dock 
med antalet lärare. Lärare A angav att det var viktigt att barnen fick prata om vardagliga 
saker, utanför skolämnena. Läraren såg i samtalen också en möjlighet till språklig 
träning: "…att lära sig säga saker i meningar, som först är otydliga och ofullständiga". 
Lärare B motiverade samtalen med att eleverna fick träning i att våga uttrycka sig inför 
grupp. Lärare C angav att det var viktigt att eleverna kände sig sedda och hörda, och 
lärde känna varandra och varandras familjer. Lärare D uttryckte att det var mycket 
viktigt att eleverna fick berätta om sina personliga upplevelser för varandra, och att de 
fick träning i att lyssna på varandra. Lärare E angav att klassamtalen var viktiga för att 
barnen skulle få "…prata av sig av sina upplevelser och kunna koncentrera sig och 
arbeta effektivt senare.". Läraren ansåg också att samtalen hade en social aspekt, 
nämligen att barnen skulle lära känna varandra. 
 
På frågan "Blir alla elever delaktiga i samtalen?", svarade samtliga lärare "nej". Lärarna 
var på grund av tidsbrist oftast tvungna att avbryta klassamtalen innan samtliga elever 
fått komma till tals. Enligt lärarna var heller inte alla elever intresserade av att få tala i 
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helklass. Samtliga lärare uttryckte att man inte fick tvinga barnen att tala om de inte 
själva ville det. Som pedagogisk metod för att göra tysta elever delaktiga i samtalen 
angav lärarna att de ställde enkla frågor direkt till dessa elever för att försöka påverka i 
positiv riktning. En lärare angav att man inte behövde vidta några pedagogiska åtgärder: 
"De lär sig genom att lyssna. Till slut känner de att de också vill berätta". Någon lärare 
berättade att hon försökte stödja eleverna genom att organisera taltillfällen i mindre 
grupper. En annan lärare gav "våga tala-läxor", där eleverna fick i läxa att berätta om till 
exempel sitt mjukdjur eller sin idol. Läraren menade att det var personliga saker som 
"låg eleven varmt om hjärtat" och som därigenom underlättade för eleven att fokusera på 
sin uppgift. Lärarna angav också lektioner med ämnet SET (Social och emotionell 
träning) som tillfällen då man "gick laget runt" och på så sätt involverade samtliga elever 
i kommunikationen. Ingen av lärarna angav graden av tvång som då utövades för att 
involvera samtliga elever. 
 
I följande kapitel diskuteras och relateras resultatet till de vetenskapliga teorier som 
tidigare tagits upp i framställningen. 
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6 DISKUSSION 
 
Nedan följer en kort diskussion av det resultat som blev utfallet av observationerna. 
Diskussion kring de olika kategorierna sker under respektive rubrik. Under rubriken 
"Klassamtal - en arena för utveckling eller tillbakagång?" följer därefter en längre 
diskussion kopplad till de vetenskapliga teorierna i bakgrundskapitlet om vilka 
konsekvenser det kan medföra om klassamtalen inte utformas pedagogiskt.  
 
 

6.1 Verbal och icke verbal kommunikation 
Formulering av inledningsfråga 
Klassamtalen innehöll både öppna och mindre öppna inledningsfrågor. Inledningsfrågan 
kan därför sägas vara selektiv i urvalet av vilka elever som kan uppleva att de har 
möjlighet till att involveras i samtalen. Inledningsfrågan bör vara så öppen och neutral 
som möjligt, för att alla elever ska kunna känna att de kan omfattas och engageras av 
frågan. Ett exempel på en mindre öppen fråga var: "Är det någon som gjort något 
speciellt kul i helgen?". Vid denna fråga fanns det risk för att engagemanget begränsades 
till att omfatta endast de elever som verkligen hittat på något speciellt roligt. Elevernas 
egen tolkning av frågan var naturligtvis avgörande, och det kan vara svårt att säga i 
vilken utsträckning elever upplevde att de begränsades att delta. De öppna frågorna kan 
å andra sidan också upplevas som snäva, beroende på diskursen i det speciella 
klassrummet. Det intersubjektiva rummet och deltagarstrukturen (Hundeide, 2003) 
påverkar kommunikationen avseende vilka ämnen och företeelser som kan diskuteras 
samt med vilket språk diskussionerna kan föras. Dessa regler förhandlas fram mellan 
lärare och elever. Om elever i övriga situationer i klassrummet upplever att atmosfären 
är tillåtande och inte konkurrensinriktad, är chansen större att de tolkar frågan som 
öppen. Är förhållandet det motsatta, kan eleven uppleva att diskursen endast legitimerar 
verkligt intressanta och spännande inlägg av elever. Det kan därmed finnas risk för att 
elever exkluderas, dels på grund av sitt sociala liv och dels på grund av sin bristande 
berättarförmåga. Så kan vara fallet med till exempel elever som kommer från svåra 
hemförhållanden och/eller inte har haft någon rolig sysselsättning under helgen. I fallet 
med klassamtalet som togs upp i introduktionen visades på liknande sätt, att lärare styr 
samtalsämnet genom att inledningsfrågan tar upp ett alltför snävt diskussionsområde. 
Läraren begränsade samtalsämnet till att endast omfatta idrott. Följden blev att flera 
elever som inte sysslade med idrott exkluderades från sammanhanget vecka efter vecka.  
 
 
Lärarens och elevernas följdfrågor 
Följdfrågor var en strategi som användes i samtliga observerade klassamtal för att 
uppmuntra elever till kommunikation. Fråga-svar dialogen är ett typiskt särdrag för 
klassrumsinteraktion. Förvisso upprätthålls kommunikationen genom dialogen, men 
utformningen av elevens svar regleras av lärarens frågor. På grund av skoldiskursen 
(Hundeide, 2003) kan det också finnas risk för att eleverna upplever att det finns endast 
ett rätt svar. Dialogen blir då inte den kreativa, personlighetsutvecklande språkträning 
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som kanske är avsikten från början. Det asymmetriska maktförhållande som enligt 
Börjeson (2000) i varierande utsträckning råder mellan lärare och elever kan också ha en 
negativ inverkan på spontaniteten och kreativiteten i elevernas framställning. Vid 
observationerna organiserades emellertid lektionen i en klass så att eleverna närmast fick 
rollen av lärare. Eleverna gjorde sin muntliga framställning och fördelade sedan 
turordning för de elever som räckte upp handen och ville ställa frågor. På så sätt uppstod 
en naturlig dialog i klassrummet. Eftersom dialogerna främst utspelade sig mellan 
elever, vändes det asymmetriska förhållandet till fördel för de elever som stod i 
blickpunkten framme i klassrummet. Läraren deltog också som utfrågare, men på samma 
villkor som övriga elever. Det var tydligt att eleverna hade internaliserat 
samtalsreglerna, och kommunikationen präglades därför av hänsyn och respekt. 
Elevernas frågor avspeglade också ett genuint intresse vilket medförde att de talande 
eleverna fick positiv respons på sin framställning. Eftersom klassens uppmärksamhet 
fördelades på eleven och objektet eleven talade om, blev det lättare för den talande 
eleven att stå i centrum för de andra elevernas blickar. Ansvaret  som eleven i centrum 
blev tilldelad liksom den bejakande atmosfär som skapades, medförde att klassamtalet 
fungerade som ett gott pedagogiskt verktyg för elevernas utveckling.   
 
 
Positiva kommentarer 
Positiva kommentarer förekom flitigt i samtliga klassamtal i undersökningen. För att 
kommentarerna verkligen ska utgöra ett stöd och avspegla ett genuint intresse från 
lärarnas sida, är det emellertid viktigt att kommentarerna används med en viss lyhördhet. 
I några enstaka fall i observationerna blev lärarnas kommentarer till hinder för elevernas 
yttrande, då de på ett olämpligt sätt avbröt elevernas egna framställningar innan de var 
avslutade. Den tid som finns till förfogande för klassamtalen har här viss betydelse och 
påverkar också lärarens agerande. 
 
 
Fördelning av talutrymme 
Vid ett av klassamtalen uttryckte läraren att elever som hitills inte hade talat på lektionen 
fick företräde till att göra detta. Läraren uttryckte därmed en medveten strategi för att 
göra fler elever delaktiga i samtalen. Det kan vara viktigt att läraren på detta sätt öppet 
motiverar sitt handlande, så att elever medvetandegörs om betydelsen av att man visar 
hänsyn och respekt. Det kan också vara viktigt att som elev få reda på varför man inte 
får svara trots att man räckt upp handen en längre stund. 
 
 
Kroppsspråk, mimik och röstanvändning 
Kroppsspråk, mimik och olika röstlägen användes av lärarna i väldigt stor utsträckning 
för att uppmuntra till kommunikation. I många fall lyckades lärarna påverka eleverna 
positivt till spontana infall. Läraren som förebild för aktivitet och engagemang är viktigt 
i klassrummet. En risk i sammanhanget kan dock vara att läraren på detta sätt tar för 
stort utrymme i rummet, både kroppsligt och verbalt. Detta kan till viss del hämma 
elever, som kan uppleva ett för stort gap mellan sin egen förmåga och den förväntade 
aktiviteten i klassrummet. Lärarens stöd till eleven i form av positiva kommentarer och 
beröm är då viktigt 
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6.2 Tiden 
Tillgången till tid var en viktig faktor för elevers delaktighet i klassamtalen. I ett 
klassamtal uttryckte läraren att de elever som inte hade fått möjlighet  att komma till 
tals, skulle få tillfälle till detta senare vid den påföljande lektionen på skolfritids. Frågan 
är om eleverna då fortfarande var lika angelägna om att berätta, eller om de hade glömt 
bort vad de ville säga. Undersökningar visar (Elvstrand, 2004 b) att det finns en tendens 
till att tiden för helklassundervisning och helklassdiskussioner minskar till förmån för 
eget arbete i skolans verksamhet. Av någon anledning premieras inte elevers talande och 
elevinteraktion på samma sätt som aktiviteter där läsande och skrivande står i centrum. 
Det kan vara viktigt att synliggöra de värderingar som ligger till grund för detta. En 
möjlig förklaring är skolans tunga tradition med fokus på läs- och skrivaktiviteter. Vid 
införandet av folkskolan ansågs elevernas förmåga att läsa, skriva och räkna som 
viktigast att utveckla. Tala skulle eleverna bara göra när de blev tillfrågade. En annan 
förklaring kan vara komplexiteten i att förmedla kunskap och samtidigt upprätthålla 
disciplin. Det tysta klassrummet kan då upplevas som enklare för läraren att hantera. Det 
finns dock risk för att en elev som tystas ner och inte levandegörs i verksamheten 
stänger in tankar och känslor och blir till en tickande bomb. Elever som kontinuerligt 
bemöts med respekt, synliggörs och involveras i det sammanhang de befinner sig, får 
däremot mindre anledning till trotsigt beteende. Det "flerstämmiga klassrummet" 
(Dysthe, 1996) kan här tjäna som god förebild och kanske också medföra att disciplinära 
problem minskar.  
 
Om tid inte avsätts till klassamtal i tillräcklig omfattning, får elever färre möjligheter till 
social träning. Skolan får därmed svårare för att utföra sitt socialisationsuppdrag. Med 
tanke på skolplikten och att barn och ungdomar tillbringar så mycket av sin tid i skolan, 
är det viktigt att eleverna får möjlighet att socialiseras och tränas i samspel. För många 
elever är skolan dessutom den enda direkt vuxenstyrda offentliga arena de har tillgång 
till under sin barn- och ungdomstid. Det är för övrigt också i skolan som eleven möter 
medborgarna som hon/han ska samspela med i framtidens samhälle. Den sociala 
träningen måste ske i grupp och under vuxeninflytande som stöd för de normer och 
värderingar som ska utvecklas.  
 
Den begränsade tiden utgör dock ett oundvikligt hinder, även om verksamheten i övrigt 
präglas av föredömligt god pedagogik. Ett sätt att lösa detta problem kan vara att läraren 
vid början av lektionen talar om för eleverna att tiden för klassamtalet är begränsad till 
ett visst klockslag. Genom att anteckna vilka elever som inte har fått möjlighet att tala på 
lektionen kan läraren vid nästa klassamtal prioritera att dessa elever får komma till tals. 
Denna öppet uttalade strategi gör lärarens agerande förståeligt för eleverna. Den 
värdepedagogik som då förmedlas överensstämmer också med läroplanens intentioner. 
Ett annat sätt att lösa problemet med tiden kan vara att arrangera samtal i mindre 
grupper. En lärare i undersökningen använde sig av detta och möjliggjorde därmed för 
fler elever att delta. 
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6.3 Regler för samtalssituationen 
I enstaka fall i observationerna hade några elever inte internaliserat reglerna som gällde 
för klassamtalen. Det blev uppenbart att andra elever då fick svårigheter att komma till 
tals i situationen. Det krävs stark röst och pondus för att kunna göra sig hörd i ett 
klassrum där eleverna inte har för vana att respektera talaren. Det kan vara svårt för 
vissa elever att uppbringa detta, vilka i stället resignerar och undviker att försätta sig i 
centrum. Det är därför av största vikt att läraren påtar sig ansvaret för att reglerna 
internaliseras hos eleverna på ett så tidigt stadium som möjligt. Den första tiden efter 
skolstarten bör särskilt vikas åt träning i detta, då kommunikationsmönstret som uppstår 
i elevgruppen riskerar att påverka den framtida interaktionen. Reglerna för samtalen ger 
också en yttre ram av struktur som är nödvändig för att elever ska kunna känna sig 
trygga i situationen.  

 

6.4 Lärarens uppmärksamhet 
Det var tydligt att lärarens uppmärksamhet hade stor betydelse för elevernas 
engagemang i klassamtalen. I det fall då läraren flyttade fokus från talande elev, 
påverkades eleven märkbart. Om lärare ofta agerar på detta sätt, kanske på grund av oro 
och störningar i klassen, finns risk för att elever ifrågasätter sig själva och sin förmåga 
till att berätta och vara i centrum. Därför är det mycket betydelsefullt att lärare är 
medvetna om sitt förhållningssätt gentemot elever och den betydelse de har för elevers 
självbild. Pramling Samuelsson och Mårdsjö Olsson (2007) påpekar att elever behöver 
få bekräftelse på sin förmåga, bli respekterade och känna sig som en viktig del av 
gruppen om kunskapsutveckling ska vara möjlig. Börjeson (2000) menar på liknande 
sätt att elevens positiva självspegling i läraren är ett villkor för utveckling och lärande. 
Ett bättre agerande i det ovannämnda fallet vore då, om läraren bett talande elev göra en 
paus medan de störande eleverna fick tillsägelse. 
 
 

6.5 Klassamtal - en arena för utveckling eller tillbakagång?             
Observationerna och intervjuerna i undersökningen visade att de berörda lärarna 
uppfattade klassamtalen som viktiga moment i sina praktiker. Klassamtalen fyllde enligt 
lärarna skiftande funktioner såsom tillfälle till språklig träning, träning i att våga tala 
inför grupp, socialisationstillfälle, terapeutisk funktion samt tillfälle till personlig 
bekräftelse. Studiens första frågeställning "Vilken pedagogisk betydelse tillmäts 
klassamtalen av lärarna?" kan därmed anses vara besvarad. Observationerna visade 
också att lärarna till viss del utformade klassamtalen med en pedagogisk medvetenhet 
och med olika pedagogiska metoder som redovisats tidigare i framställningen under 
rubriken "Resultat". Studiens andra frågeställning "Omgärdas klassamtalen av 
pedagogiska insatser och strategier och i så fall vilka?" kan då också anses vara 
besvarad. Därmed är studiens syfte uppnått. 
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Samtliga lärare sökte genom sina förhållningssätt, positiva kommentarer och följdfrågor 
uppmuntra till spontan elevinteraktion. Genom att göra ovannämnda, men med tydlig 
riktning mot enskild elev, ansåg flertalet lärare dessutom att de möjliggjorde för tysta 
elever att komma till tals. Frågan är dock om denna strategi  är tillräcklig i fallet med de 
tysta eleverna. Endast en lärare ansåg att man inte behövde vidta några speciella åtgärder 
för de tysta eleverna. Dessa elever ansågs övervinna sina svårigheter själva. Enligt 
Wellros (1998) finns emellertid en risk för att eleverna identifierar sig så starkt med sin 
roll att de fortsätter spela den gång på gång. Tystlåtna elever blir då ännu tystare liksom 
elever med stort socialt mod blir allt modigare. Båda elevkategorier vänjer sig vid de 
stereotypa roller de tilldelas och utvecklar i klassrummet. Klassamtalen är då indirekt 
förtryckande och befäster och fördjupar motsättningar och skillnader mellan elever. Om 
lärarens agerande, eller snarare icke agerande, konsekvent präglas av en "låt gå- 
mentalitet" riskerar dessutom den tysta rollen bli till en karakteristisk och bestående del 
av elevernas personlighet. Eftersom människans självuppfattning till stor del bygger på 
tolkningar av den egna förmågan, personlighetsdrag och relationer till omgivningen 
(Taube, 1997) är det högst troligt att de tysta eleverna utvecklar en låg självbild. Det är 
möjligt att dessa elever i ett senare skede i livet, vid möte med andra människor, lyckas 
kravla sig ur dessa roller och bygga en ny identitet. Förändringar är dock ofta både 
långsamma och smärtsamma processer.  
 
Med hänvisning till vad som uttrycks i läroplanerna (Skolverket, 1994) om skolans 
uppgift att stödja elevers personliga utveckling, finns det anledning att ifrågasätta om 
skolan i det ovannämnda fallet fullgör sitt uppdrag. Till viss del kan också  påstås att 
läraren frånsäger sig sitt ledarskap. På senare tid har läraryrket som profession med 
tillhörande lärarlegitimation flitigt diskuterats i media. Formandet av en profession 
kräver att en kunskapsbank är kopplad till yrket och att de ingående yrkesutövarna har 
förmåga att lösa problem som ibland går utanför rutingöromålen. Vissa lärares oförmåga 
att handskas professionellt med fenomenet tysta elever visar på ett behov av 
kompetensutveckling inom detta område. Kriterierna för en yrkesprofession kan i 
dagsläget därmed inte anses vara uppfyllda.  
 
Tysta elever som inte bemöts med pedagogiskt stöd riskerar, förutom dåligt 
självförtroende, även att möta svårigheter vid kunskapsinhämtning och lärande. Enligt 
Pramling Samuelsson och Mårdsjö Olsson (2007) är elevens självuppfattning oerhört 
betydelsefull för förmågan till kunskapsutveckling. Elever som inte på ett tillräckligt sätt 
bejakas och finner stöd i omgivningen, får dessutom svårare att ingå i de 
samspelsprocesser som uppstår i klassrummet. De nationella styrdokumenten pekar på 
den sociokulturella synen på kunskapsutveckling som vägledning för skolors 
pedagogiska arbete. Att som lärare underlåta att organisera sin verksamhet så att elever 
blir delaktiga i klassrumsinteraktionen är då att gå emot läroplanens intentioner.  
 
Oförmåga att på ett adekvat sätt pedagogiskt strukturera klassamtalen så att elevers 
utveckling och lärande optimeras, behöver inte endast ses som brister hos enskilda 
lärare. Skoldiskursen, liksom skolans tunga traditioner och nedärvda mönster kan också 
tillskrivas som troliga orsaker. Skolvardagens komplexitet och behovet av fler vuxna i 
klassrummet bidrar också till att elever kommer till korta. Dessa faktorer kan inte anses 
vara lärarnas fel. En större medvetenhet hos lärarna om sambanden mellan hur den 
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pedagogiska verksamheten utformas och de konsekvenser detta har för eleven kan dock 
vara önskvärt.  
 
Värden och normer förmedlas både uttalat och outtalat i klassrummet, så kallad explicit 
och implicit värdepedagogik (Thornberg, 2004). Intressant är att reflektera över vilka 
värden och normer som implicit medieras i klassamtalen då läraren underlåter att 
pedagogiskt stödja tysta elever. Det klassrumsbilden förmedlar är att det är helt 
acceptabelt, legitimt och självklart att vissa elever alltid pratar medan vissa andra elever 
alltid sitter tysta. Läraren har en förväntan på eleverna att de ska tala. De elever som 
lyckas infria förväntningarna upplevs som duktiga, medan de tysta eleverna upplevs som 
mindre duktiga. Samhället utanför skolan signalerar på liknande sätt att den individ som 
tar plats och får talutrymme med många åhörare måste vara duktig, viktig och speciell. 
Eleverna i klassrummet drar felaktiga slutsatser om varandras kompetenser och 
förmågor. Stereotyper och fördomar frodas och roller befästs. Enligt attributionsteorin 
(Wellros, 1998) har eleverna väldigt liten möjlighet att korrigera de felaktiga intryck de 
givit vid några tillfällen. De värden som då förmedlas i klassrummet strider mot den 
människosyn och alla elevers rätt till stöd för sin utveckling som uttrycks i läroplanen 
(Skolverket, 1994). Det ovannämnda arbetssättet står också i starkt motsatsförhållande 
till de demokratiska arbetsformer som skolan har i uppgift att utveckla (ibid). Det 
demokratiska arbetssättet bygger på talutrymme för individen. Om elever ska kunna 
utveckla förmåga att som framtida medborgare vara med och påverka 
samhällsutvecklingen, måste de få mer stöd till detta redan i de lägre åldrarna. Genom 
att underlåta att utforma klassamtalen pedagogiskt agerar läraren inte utifrån de värden 
som läroplanen ger direktiv om. Detta kan sägas vara ett uttryck för den lokala, 
subjektiva etik (Colnerud, 2004 b) som i en del fall tillämpas istället för skolans 
värdegrund. Här kan dock påpekas att grupprocesser medför att elevgrupperna själva är 
aktiva i utvecklingen av olika klassrumsklimat. Arbetet med att bejaka och synliggöra 
samtliga elever innefattar därmed en komplexitet som förutsätter att lärare har goda 
kunskaper inom många områden. 
 
Moralisk påverkan i skolan sker genom moralisk instruktion, moralisk konversation och 
moralisk interaktion (Colnerud, 2004 b). I klassamtalen möts samtliga av dessa metoder. 
Den moraliska konversationen kan uppstå genom de olika ämnen som initieras av 
eleverna, och som genom lärares försorg vidareutvecklas till moraliska diskussioner. 
Moralisk interaktion är en direkt förutsättning för att klassamtalen ska kunna fungera. 
Utvecklande av elevers förmåga till hänsyn och respekt gentemot andra elever blir 
betydelsefullt för samtalens genomförande. Den moraliska instruktionen uppstår därför 
också som en naturlig följd av att samtalsreglerna ska upprätthållas. Lärare har 
emellertid här en mycket svår uppgift: att balansera mellan att upprätthålla en lyssnande 
och respekterande attityd i klassrummet och samtidigt bejaka elevers spontana infall och 
deltagande. Enligt Hundeide (2003) behöver elever förvärva kunskap om skolans koder 
för att kunna lyckas i klassrummet. En elev som ännu inte knäckt koden "räcka upp 
handen", stör interaktionen genom sitt spontana tal. Läraren måste, för att visa hänsyn 
till andra elever, ge en moralisk instruktion, dvs "räck upp handen först". Lärarens 
medvetenhet om detta kan utveckla en rigid inställning som hämmar utvecklingen av de 
elever som ännu inte förvärvat reglerna. Dessa elever riskerar då att exkluderas ur 
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sammanhanget. Under mina observationer i klassrummen såg jag i ett fall en tendens till 
detta.  
 
Enligt Madsen (2006) bedöms och kategoriseras elever på ett omedvetet sätt av lärare. 
Därför är det möjligt att de ovan beskrivna eleverna stämplas av läraren, och att alla 
ingående delar av elevens beteende och personlighet kontinuerligt utsätts för skärskådan 
i onödan. Om läraren ständigt uppfattar eleven som otillräcklig, kan det få allvarliga 
följder för elevens möjligheter till lärande. Lärarens syn på eleven har betydelse för 
elevens självuppfattning och påverkar därigenom också förmågan till kunskaps-
utveckling. Genom attributionsteorin (Wellros, 1998), finns dessutom risk för att övriga 
elever i klassrummet tilldelar eleven en stereotyp roll. Som tidigare nämnts (Madsen, 
2006) innefattar skolans diskurs två motstridande förväntningar på elevers beteende: att 
följa skolans regler och att vara spontana och ta egna initiativ. Det finns elever som har 
svårigheter med att uppfatta reglernas giltighet i olika sammanhang och som därmed inte 
kan internalisera reglerna. En del elever införlivar enbart den ena delen av 
förväntningarna. Inlärningen färgar då av sig till situationer där det motsatta beteendet är 
mer önskvärt. Eleven klarar därför inte av att leva upp till den motsatta delen av 
förväntningarna. Det finns ytterligare en faktor som i sammanhanget kan verka 
förvirrande för eleven: det finns olika uppfattningar bland lärare om hur de båda kraven 
att lyda och vara spontan ska balanseras i verksamhetens utformning. Ovan beskrivna 
fenomen blir tydligt i klassamtalen. Här kan det finnas elever som sitter tysta därför att 
de inte uppfattar den tillåtelse till spontanitet och initiativ till diskussionsämne som finns 
i klassamtalen. Elever som glömmer räcka upp handen kanske förväxlar spontaniteten i 
samtalsämnenas innehåll med samspelsreglernas utformande.  
 
Det är viktigt att synliggöra de olika aspekter av värdepedagogik som inryms i skolans 
värdegrundsarbete. De olika aspekterna måste uppmärksammas och särskiljas för att 
lärarna ska bli medvetna om sin egen praktik och vad eleverna undervisas om (Colnerud, 
2004, a). Klassamtalen inrymmer flera dimensioner av värdepedagogik: moralisk 
normpåverkan, värderingspåverkan, medborgarfostran och demokratifostran. Problemet 
är inte att de olika företeelserna pågår parallellt och därför blandas i situationen. Långt 
viktigare är att klassamtalen som fenomen problematiseras och att de ingående 
metoderna lyfts upp och skärskådas. För att  lektionens utfall och elevernas lärande inte 
ska lämnas åt sitt eget öde, måste lärare medvetandegöras om den implicita 
värdepedagogik som ligger inbäddad i klassamtalens utformning.  
 
Föreliggande framställning visar att klassamtalen som pedagogiskt fenomen har en stor 
potential med många möjligheter till att påverka elevers utveckling i positiv riktning. 
Det är emellertid viktigt att klassamtalen planeras och utformas på ett pedagogiskt sätt 
för att verkligen kunna fungera som stöd för elever. Med tanke på detta, vore det 
önskvärt om klassamtalen fick större utrymme och högre status i lärares pedagogiska 
praktik. Detta gäller både den tid som avsätts till reflektion kring momenten, som den tid 
samtalen tillåts uppta i verksamheten.  
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6.6      Förslag till fortsatt forskning 
För vidare forskning i ämnet vore det intressant att, under längre tidsperioder, studera 
elevers delaktighet i klassamtal. Detta skulle ge möjlighet till att verkligen utröna om det 
finns elever som aldrig inkluderas i samtalen. Klassamtalens betydelse för elevers 
språkutveckling har inte uppmärksammats i undersökningen. Det kan dock finnas 
anledning till att vidare undersöka detta, då talutvecklingen har betydelse för såväl läs- 
som skrivförmågan. Språkutvecklingen har dessutom på ett avgörande sätt inflytande på 
förmågan att förvärva kunskaper i alla ämnen i skolan.   
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