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ABSTRACT 
 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka olika typer av samtal 
som förekommer i klassrummet i de estetiska ämnena. Hur är 
karaktären på samtalen, innehåller de respons, reflektion och vilken syn 
har pedagogerna på samtalet och lärandet? Finns det några specifika 
svårigheter inbyggda i samtalen? 
 
I den teoretiska bakgrunden tar jag upp tre olika teoretiker som verkat 
inom den sociokulturella teorin, Lev Vygotskij, Michail Bakhtin och 
John Dewey samt Olga Dysthes teorier om det flerstämmiga 
klassrummet. 
 
Jag har gjort en kvalitativ undersökning i form av observationer och 
intervjuer med ämneslärare. Undersökningen är gjord på två olika 
gymnasieskolor. 
 
Resultatet visar på att det förekommer informativa samtal, enskilda 
samtal och gruppsamtal. Lärarna tycker att samtalet är viktigt och är 
medvetna om samtalets betydelse. Det enskilda samtalet dominerar i 
allas undervisning medan gruppsamtalets förekomst varierar mellan 
lärarna. Det framkommer att många olika faktorer påverkar 
gruppsamtalet vilket medför vissa svårigheter med det. Reflektion och 
elevrespons finns med i samtalet men flera elever visar på brister inom 
dessa områden. 
 
Nyckelord: samtal, dialog, reflektion, elevrespons. 
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1 INTRODUKTION 
 
I detta arbete undersöker jag vilka olika typer av samtal som förekommer i 
klassrummet i de estetiska ämnena. Hur är karaktären på samtalen, innehåller de 
respons, reflektion och vilken syn har pedagogerna på samtalet och lärandet. Det som 
gav mig idén till undersökningen har varit två saker, dels vad jag fått se under min 
verksamhetsförlagda utbildning och dels mina egna erfarenheter som både elev och 
lärare.  
 
Under min verksamhetsförlagda utbildning mötte jag pedagoger som bedrev en 
undervisning som baserade sig helt på uppgifter. Eleverna utförde uppgifter och 
läraren bedömde dem. När en uppgift var klar fortsatte eleven med nästa uppgift och 
så flöt det på hela terminen. Traditionen av att det estetiska ämnet enbart är ett 
producerande ämne var tydlig. 
 
Mina egna erfarenheter som elev på konstskola och som lärare bygger också på en 
undervisning med uppgifter men de följs alltid upp av gemensamma gruppsamtal. I 
dessa samtal förekommer reflektion och respons från både lärare och elever. 
Lärandet sker genom kommunikation med andra.1  
 
Jag vill med detta arbete undersöka hur samtalet används och om det finns några 
specifika svårigheter inbyggda i samtalen. Vilka faktorer påverkar ett samtal? Jag 
försöker ringa in dessa faktorer. Min förhoppning är att skapa en insikt om vad som 
påverkar ett gott samtal.  
 
 

                                                 
1 Dysthe, Olga & Mari-Ann Ingland (2003), ”Vygotskij och sociokulturell teori” i Dysthe, Olga (red.), 
Dialog,samspel och lärande ,Lund: Studentlitteratur, s. 78 
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2 BAKGRUND 
 
Min uppsats är skriven utifrån ett sociokulturellt perspektiv2, det vill säga sambandet 
mellan tänkande, kommunikation och kultur. I detta kapitel tar jag upp några 
teoretiker som verkat inom den sociokulturella teorin. Vidare skriver jag om vägen 
från tanke via mening som leder till insikt. Dialogens och monologens betydelse 
belyses, olika faktorer inom lärandet tas upp och avslutningsvis skriver jag om 
samtalet inom det estetiska ämnet.  
 

2.1 Betydelsefulla teoretiker 
 

Tre olika teoretiker som verkat inom den sociokulturella teorin är Lev Vygotskij, 
Michail Bakhtin och John Dewey. De har alla flera gemensamma beröringspunkter i 
sina åsikter, framförallt anser de att lärande och insikt sker i interaktion med andra. 
  
Den ryska kulturpsykologen Lev Vygotskijs (1896-1934) huvudtema är att försöka 
förstå det mänskliga medvetandet och dess utveckling. Speciellt är han intresserad av 
att förstå hur högre psykologiska processer uppstår. Han talar om den närmaste 
utvecklingszonen och anser att individen lär sig genom interaktion med andra 
individer.3  
 
Michail Bakhtin (1895 – 1975) var verksam i Sovjetunionen och arbetade med frågor 
kring litteratur, språk och språkfilosofi. Hans huvudintresse är relationer och den 
centrala principen är dialogen. Dialog är något alla bör sträva efter i alla 
sammanhang. Genom kommunikation med andra får vi insikt om oss själva. Man 
kan inte se sig själv riktigt utifrån. Det är endast andra personer som kan se och 
förstå för de befinner sig utanför oss i rummet. Bakhtin menar att personen som skall 
förstå måste befinna sig utanför tiden, rummet och kulturen för att riktigt förstå 
helheten.4 
 
John Dewey (1859-1952) verkade i USA, hans pedagogik kan delas in i två delar: 
individen och det sociala sammanhanget. Huvudtesen är att individen utvecklas 
genom sin omvärld. ”Intelligent action” och ”learning by doing” är uttryck som 
Dewey myntat. Han menar att utvecklingen är en uppgift för var individ. Den sker 
genom individens aktivitet gentemot sin omvärld. Elevens intresse och aktivitet är 
utgångspunkten för läraren. Dewey ser inte teori och praktik som varandras motsats 
utan snarare att de förutsätter varandra. Han motsätter sig den traditionella synen där 
teori värderas som något högre. För honom är de jämställda.5 Dewey hade 
förhoppningar om att det skulle visa sig att hans ”nya pedagogik” hade ett samband 

                                                 
2 Säljö, Roger (2000), Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, Prisma, Stockholm, s. 17-
18. 
3 Dysthe, Olga & Mari-Ann Ingland (2003), ”Vygotskij och sociokulturell teori” i Dysthe, Olga 
(red.), Dialog,samspel och lärande ,Lund: Studentlitteratur, s. 78. 
4 Bachtin, Michail Michajlovic (1988), Det dialogiska ordet, Anthropos, Gråbo, s. 12-13. 
5 Dewey, John (2004), Individ, skola och samhälle: utbildningsfilosofiska texter, 4. Natur och kultur, 
Stockholm, s. 17. 
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med den allmänna utvecklingen i samhället. Att pedagogiken inte skulle få rollen att 
vara en nymodighet utan ses som en del av den sociala utvecklingen.6   
Dewey är motståndare till den traditionella mer behavioristiska undervisningen. Den 
ser eleven som en passiv, mottagande individ som ska fyllas med kunskap. Eleverna 
ses som en grupp, inte som enskilda individer. Dewey menar att tyngdpunkten i den 
skolan ligger hos läraren och läroboken. Mot detta vill han med sin nya pedagogik 
sätta eleven i centrum.7   
 
Forskare Gunilla Lindqvist gör en jämförelse mellan Vygotskij och Deweys 
pedagogiska idéer och menar att det är lätt att finna många gemensamma åsikter. De 
är båda mycket kritiska till den traditionella skolan. De anser att det är viktigt med 
handlingen, att få pröva, att utgå från elevens intresse, att eleverna lär sig genom 
leken. Båda är även kritiska till belöning och bestraffning. Det som skiljer dem åt är 
att Dewey lägger tyngdpunkten vid en anpassning till samhället. Han ser skolan som 
en minivärld. Dewey talar om harmoni, anpassning och moral. För Vygotskij är det 
mer fråga om en kamp, han vill utmana det konventionella, kunskapen ser han som 
ett viktigt vapen.8   
 

2.1.1 Tanke – språk 
 
Vygotskij använder begreppet inre tal och yttre tal. Inre tal i en betydelse som nära 
hör ihop med tänkandet och yttre tal i betydelse det kommunikativa talet. Han menar 
att barnet först utvecklar ett yttre tal. Det inre talet utvecklas när barnet är litet och 
talar högt för sig själv, barnet tänker högt. Detta är början till tänkandet.9 Vidare 
menar Vygotskij att tanken finns i preverbal form men är då flyktig. Den behöver 
formuleras i ord för att bli helt verklig.10 Språket kan ses både som en individuell 
kognitiv process och en kommunikationsprocess. Han menar att mening skapas i en 
gemenskap. När en individuell kognitiv process och en kommunikationsprocess 
samverkar når man den optimala inlärningspotentialen.11  
 
Bakhtin talar i likhet med Vygotskij om det inre talet, tänkandet, som en kamp 
mellan olika röster som har olika positioner och auktoritet. Genom assimilering tar 
man till sig någon annans ord. Dessa göra man till sina och använder dem på ett nytt 
sätt i dialog med någon annan. Han menar att individens erfarenheter utvecklas i 
samspel med andra individers yttranden.12 
 
Dewey ser språket som ett socialt instrument, människan kommunicerar via språket. 
För barnet är språket det enklaste sättet att kommunicera, därför är språket enligt 
Dewey det viktigaste pedagogiska redskapet. Språket används av individer för att få 

                                                 
6 Ibid. s. 59. 
7 Ibid. s.74-75. 
8 Lindqvist, Gunilla (red.) (1999), Vygotskij och skolan: texter ur Lev Vygotskijs Pedagogisk 

psykologi kommenterade som historia och aktualitet, Studentlitteratur, Lund, s. 73 -78. 
9 Ibid. s. 133. 
10 Dysthe, Olga (1996), Det flerstämmiga klassrummet, Studentlitteratur, Lund, s. 90. 
11 Ibid. s. 219. 
12 Dysthe (2003) s. 85-86. 
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insikt i andras idéer och känslor. Det kan användas enbart för information och för att 
visa upp vad man lärt sig, men då förlorar språket sin sociala funktion.13 
 

2.1.2 Fantasi  
 

Vygotskij kallar den kreativa förmågan för fantasi. Fantasin bygger på erfarenheter 
från verkligheten. Han såg fantasin som en form av medvetande, en förmåga att 
kombinera olika erfarenheter på nya sätt. Barnets fantasi är fattigare än vuxnas då 
vuxna har fler referenser. För att barnets fantasi skall utvecklas behöver deras 
erfarenheter vidgas. Det finns ett samband mellan fantasi och känsla. De ligger nära 
varandra, fantasi skapar känslor och känslor skapar fantasi. I ett nästa steg kan man 
säga att känslor och verklighet är en realitet, känslor kan vara både en fantasi och en 
verklighet. Fantasin är en förutsättning för allt konstnärligt, vetenskapligt och 
tekniskt skapande. En konstnär skapar konst genom att transformera verklighet till en 
vision. När betraktaren ser verket berörs hon via sina känslor och tolkar verket 
genom sin fantasi. Vygotskij menar att den estetiska känslan är både individuell och 
social, det vill säga verket görs individuellt men när det betraktas av någon annan 
blir det socialt.14  
 

2.1.3 Dialog och monolog 
 

Dysthe pekar på att Bakhtin använder begreppet dialog i tre olika betydelser. Genom 
att han menar att livet är en ständig pågående dialog med andra, att han ser språket 
som en dialog i alla yttranden och hur han intresserar sig för motsättningarna mellan 
monolog och dialog. 
  
Bakhtin menar att ordet inte tillhör sändaren. Ordet har brukats av flera tidigare 
individer och bär därmed med sig olika röster. Där av blir ett yttrande en mötesplats 
för flera olika värderingar, samspel och konfrontationer.  
 
Alla yttringar är beroende av det som yttrats före och det som kommer att yttras 
efteråt. Ett yttrande förväntar sig också ett kommande svar. Vart yttrande är ett svar 
på andra yttranden. Genom att motsäga, komplettera, bekräfta eller bygga vidare blir 
det ett svar på ett tidigare yttrande. I ett yttrande vänder vi oss alltid till någon, det 
finns en mottagare även om hon kan vara avlägsen. Avsändaren försöker förhålla sig 
till den förmodade responsen. Avsändaren förutsätter att det finns någon form av 
gemensam bakgrundskunskap och värdering, vilket bidrar till att allt i ett yttrande 
inte uttalas i klartext, utan är underförstått. Då avsändaren är medveten om 
mottagaren så påverkar detta själva utformningen av yttrandet. Ett yttrande förväntar 
sig ett aktivt gensvar i någon form, instämmande eller invändning. Genom att förstå 
ett yttrande har man gett ett gensvar. Förståelsen kan vara en uppfattad order som 
accepteras och utförs. Förståelsen kan också vara tyst och yppas verbalt eller genom 
annan handling vid ett senare tillfälle. Det dialogiska samspelet mellan yttrande och 
förståelse är det fundamentala i all kommunikation. 
 

                                                 
13 Dewey (2004) s. 52. 
14 Lindqvist (1999) s. 186-187. 
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När ett yttrande förstås och får ett svar, uppstår en mening. Denna skapas och 
återskapas i ett samarbete av de individer som för en dialog. I dialogen är det viktiga 
inte om man är ense eller oense, det viktiga är att man prövar sitt eget perspektiv mot 
andras. Att t ex ha olika åsikter är inte ett hot utan skapar snarare en möjlighet för de 
olika individerna att få syn på något nytt.15  
 
I dialogen hålls alla skillnader samman. Deltagarna har olika bakgrund, 
bakgrundskunskaper, dialekter, åsikter. Bakhtin talar om polyfoni och menar 
flerstämmigheten i dialogen, de olika individernas existens och deras samspel i 
dialogen. Han talar även om heteroglossi och menar den flerstämmighet som består 
av att individer har olika ”sociala språk” exempelvis läkarspråk, ungdomsspråk, 
medelklasspråk.16 
 
Bakhtin talar om ”det auktorativa ordet” respektive ”det inre övertygande ordet”. Det 
auktorativa ordet har med monologen att göra, en auktoritetsperson som uttrycker en 
”sanning”.  Det kräver att mottagaren tar emot det och accepterar det som det 
kommer, utan någon reflektion eller ifrågasättande. Skolan är en plats där det 
auktorativa ordet av tradition har en plats. Sanningar förmedlas genom läroböcker 
och uttalas av läraren som ses som en auktoritet. Eleven lär sig den officiella 
sanningen. Bakhtins medvetande om detta har en koppling till det sovjetiska 
samhälle som han levde i. Bakhtin menar att man bara på riktigt kan lära sig något 
genom att en verklig dialog äger rum, eleven måste göra kunskapen till sin egendom, 
det vill säga det inre övertygande ordet.17  
 
Dysthe menar att det finns en stark monologisk tradition i många klassrum. 
Traditionen bygger på föreställningen om att det finns de som ska lära sig, eleverna, 
och de saknar kunskap. Det finns de som förmedlar kunskapen, lärarna, och de har 
kunskapen. Kunskapen förmedlas genom föreläsning, en monolog. Man koncentrerar 
sig på att förmedla, reproducera och mäta kunskap. Det finns ett facit på alla 
uppgifter. Det monologiska klassrummet har också att göra med behovet av att ha 
ordet, att ha kontroll, det kan vara nödvändigt speciellt i stora klasser. Eleverna är 
inte vana vid att ifrågasätta eller kritisera lärarens kunskap. Genom fråga-svar-
formen av undervisning är eleven van att svara på en sluten fråga som har ett givet 
svar. Eleven är van att vara en passiv mottagare. För att få en förändring mot en mer 
dialogisk undervisning måste eleverna förstå att de själva och deras klasskamrater 
har en kunskap som är av värde i det dialogiska klassrummet.18 Det är vanligt att det 
är några få elever i vart klassrum som brukar yttra sig. De andra eleverna lyssnar inte 
till de elever som brukar yttra sig, de inser inte värdet av deras yttrande. De inser inte 
heller att de skulle kunna lära sig något av deras yttrande. Dysthe menar att det sker 
endast en förändring i elevernas attityd genom att läraren tydligt visar att hon tycker 
att alla elever är en resurs för varandra.19 
 
Det dialogiska klassrummet utgår från att det sker en dialog mellan lärare-elev och 
mellan elev-elev. Det är också av vikt hur man samtalar, att samtalet sker i samspel. 
Det som sägs måste sägas öppet som en åsikt från en individ, inte som ett färdigt 

                                                 
15 Dysthe (2003) s. 97-106, Dysthe (1996) s. 61-67. 
16 Dysthe (1996) s. 67-68. 
17 Ibid s. 69-70. 
18 Ibid. s. 75-76. 
19 Ibid. s. 229. 
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budskap som alla ska acceptera. Allas åsikter tas på allvar och ställs mot varandra, de 
olika synpunkterna leder till att eleverna kan få syn på olika perspektiv. En dialog 
kännetecknas av att man lyssnar, frågar, är överens eller oenig. Ett klassrum är inte 
antingen dialogiska eller monologiska, de är både och.20 Eleverna måste lära sig vad 
det innebär att föra ett dialogiskt samtal. Det är inte en självklarhet för alla elever att 
låta alla komma till tals och att lyssna till andras åsikter och ta dem på allvar. En del 
elever har svårt att acceptera en annans elevs åsikt, perspektiv och att se det som ett 
alternativ till sitt eget perspektiv. Detta är något som eleverna måste tränas i och lära 
sig över tid.21  
 

2.2  Lärarstöd 
 

Ett lärarstöd behövs för att hjälpa alla elever att utvecklas. Om läraren bygger sin 
undervisning med en bestämd struktur och fasta ramar innebär det ett stöd för det 
dialogiska samspelet. Det upplevs så småningom som en självklarhet för eleverna 
och ingen ifrågasätter det.22 Detta ger en trygghet åt eleverna, de vet spelreglerna. 
Om eleverna får delta i upplägget av målsättningen och val av inlärningsredskap ökar 
deras motivation för inlärning. Eleverna måste förstå sitt eget ansvar i sitt lärande, 
ansvaret är delat mellan lärare och elev.23 Många elever har ett dåligt självförtroende 
vilket hindrar dem i inlärningen. Dysthe håller fram vikten av att läraren tydligt visar 
eleverna att hon tror på deras inneboende potential. Detta kan behövas under en 
längre tid. Loggboken förespråkas som ett redskap i denna respons. Dysthe lyfter 
fram Bakhtins tes om att vi bygger vår självbild genom dialogen med andra. Med 
tanke på detta är det en av lärarens viktigaste roller att ge speglingar som stödjer 
eleverna i formandet av deras självuppfattning.24 För att skapa en trygg 
inlärningsmiljö behöver ibland vissa elever tvingas att komma över sina hinder att ta 
sig an utmaningar, detta för att förstå att det inte är farligt utan något som hjälper 
dem i deras lärprocess. Elever behöver stöd och uppmuntran i denna process. Målet 
är att eleverna skall uppfatta klassrummet som en trygg lärmiljö där de kan vara 
öppna med sitt arbete och öppna i sina frågor. Det finns ett hinder i elevernas 
öppenhet, genom att de är vana vid att få kritik för sitt arbete av läraren och i vissa 
åldrar vill eleverna inte visa upp sig alls för varandra. Det är mycket viktigt att bygga 
upp en trygg lärmiljö och mycket arbete behöver läggas på detta speciellt i början när 
nya klasser bildas.25  
 

2.3  Utvecklingszonen 
 
Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar sitt tänkande. För att uppnå detta 
måste man utmana eleverna genom att skapa hinder. 26 Vygotskij utvecklar en 
dialektisk teori om relationen mellan utveckling och undervisning. Han menar att 
undervisningen ska ske i förhållande till elevens potentiella utveckling. Elevens 

                                                 
20 Ibid. s. 222-225. 
21 Ibid. s. 69. 
22 Ibid. s. 132. 
23 Ibid. s. 243. 
24 Ibid. s. 139-140. 
25 Ibid. s. 172-176. 
26 Lindqvist (1999) s.135-136. 
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potential ska vara utgångspunkten. En god undervisning bygger vidare inom den 
närmaste utvecklingszonen. Eleverna utmanas till att gå vidare i deras 
kunskapsutveckling. För att detta ska ske behövs ett stöd från läraren eller från andra 
elever. Det är viktigt att stödet är dialogiskt, att det ges i form av ett samarbete. För 
att stödet ska bli dialogiskt måste läraren förstå vad eleven kan och utifrån den 
kunskapen och elevens starka sidor bygga upp stödet. Det är viktigt att utmaningarna 
ligger inom den nära utvecklingszonen.27 För Vygotskij är handling och arbete 
skolans huvuduppgift. Han menar att det krävdes en aktivitet från både elev, lärare 
och miljön. Relationen mellan den sociala miljön och eleven är som en dynamisk 
kamp mellan två starka krafter. Lärarens ansvar är att organisera miljön.28 Lärandet 
sker i samspel, Vygotskij talar om internalisering. Han menar då utvecklingen som 
sker ur en social samverkan till det individuella medvetandet, själva övergången från 
den yttre världen till det inre medvetandet hos individen. Hans åsikt är att det verbala 
språket har en särställning vid överförande av lärande.29  
 

2.4  Terminologi 
 
När vi talar med varandra om omvärlden gör vi det genom ett par utgångspunkter. Vi 
samtalar genom ett visst perspektiv. En bit i kunskapsutvecklingen består av att 
eleven skapar sig olika perspektiv, infallsvinklar på hur hon kan se på omvärlden. 
Alla olika yrkeskårer har sina diskurser som de använder sig av när de genomför sina 
uppdrag. Undervisningen handlar mycket om att lära sig olika diskurser, att t ex 
förstå att ett snett streck är mer än bara ett snett streck, det är även en diagonal. 
Många av skolans diskurser är abstrakta och eleven saknar erfarenhet kring dem. 
Eleverna får lära sig begreppen uppifrån och ner. Det vill säga de får lära sig ett 
begrepp genom att arbeta sig ner till en verklig iakttagelse och förståelse. När man 
ska bevisa och förklara använder man vissa ord och benämningar som har med ett 
visst område att göra. Dessa måste introduceras för eleven för att hon skall förstå 
dess betydelse i det sammanhang de används. I ett annat sammanhang har samma ord 
en annan betydelse. Terminologin är viktig för att eleven ska förstå olika begrepp. 
Studier visar att elever har en tendens att använda sig av sitt vardagliga språk. Det tar 
tid innan eleverna tar till sig nya termer och använder dem. För att lärandet skall 
fortskrida är det av vikt att de tar till sig de nya termerna.30  
 

2.5  Reflektion och redovisning 
 

Dewey tar upp den gamla frasen ”att stanna upp och tänka efter”, i samband med 
reflektion. Han syftar på att stanna upp och att inte utföra en impuls, utan att titta och 
tänka efter. Observationen leder till ett seende av objektet men också till ett minne av 
tidigare erfarenheter. Föreningen av observation och minne skapar en yttre kontroll 
av impulser. Det är detta som är kärnan i reflektionen enligt Dewey. Han kallar det 
också ”självkontroll”, att skapa en förmåga till självkontroll hos eleven anser han 

                                                 
27 Ibid. s. 278. 
28 Ibid. s. 73. 
29 Dysthe (2003) s. 79. 
30 Säljö, Roger, Riesbeck, Eva & Wyndhamn Jan (2003), ”Samtal, samarbete och samsyn” i Dysthe, 
Olga (red.), Dialog, samspel och lärande, Lund: Studentlitteratur, s. 220-240. 
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vara det ideala målet för utbildning.31 Observationen i sig är inte tillräcklig, det är 
viktigt att man förstår betydelsen av det man observerar. Att man förstår vilka 
konsekvenser olika impulser ger. Konsekvenserna blir vi medvetna om genom 
tidigare erfarenheter. Om vi saknar tidigare erfarenheter försöker vi förstå 
konsekvenserna genom tidigare erfarenheter som har beröringspunkter med rådande 
situation. Dewey talar om frihet, att den intellektuella friheten är den enda som 
betyder något i ett längre perspektiv. Han syftar då på friheten att få observera och 
göra egna bedömningar, där målen med bedömningen är meningsfull i sig själv. 
Denna frihet skall inte förväxlas med den yttre friheten, det vill säga friheten att få 
röra sig fritt. Dock hör den yttre friheten ihop med den inre, tankefriheten. 
 
Den traditionella redovisningen kan liknas vid ett förhör med frågor som har givna 
svar där det endast gäller att svara rätt. Om eleverna hjälpte varandra kunde det ses 
som fusk. Dewey menar att eleverna är till för varandra. De ska hjälpa varandra, han 
ser det inte som en barmhärtighetsform. Han menar att en redovisning där det är ett 
tillåtande klimat kommer det att ske en mer fri kommunikation. Det sker ett utbyte 
av idéer mellan eleverna, förslag ges, uppnått resultat och tidigare erfarenheter 
diskuteras, både framgångarna och motgångarna.32 Dewey menar att i den 
traditionella pedagogiken tvingas eleven att säga endast inlärda saker till skillnad 
från hans pedagogik som bygger på att elever har något att säga. Diskrepansen 
mellan att ha något att säga och att vara tvungen att säga någonting är stor.33 Om 
läraren bara är tillåtande och låter eleverna arbeta utan bestämda mål kommer ingen 
utveckling att ske. Dewey förespråkar att eleverna först skall få utrycka sina impulser 
sen sker en viss kritik, frågeställning och förslag. Det kommer att hjälpa eleven 
vidare, de blir medvetna om vad de har gjort och hur de kan gå vidare, en utveckling 
kommer att ske. 
 

2.6  Klassrumskultur 
 

Varje klass utvecklar en klasskultur med olika grupperingar inom gruppen och olika 
öppna stämningar och samtalsklimat. Eleverna identifierar sig som medlemmar i 
klassen och vill passa in. Det är av stor vikt att läraren är uppmärksam på vilken 
klasskultur som utvecklas i gruppen och att hon förstår att denna kultur inverkar på 
hur eleverna agerar och uppfattar sig själva.34  
 
Klassrummet har olika interpersonliga klimat. Det vill säga att förväntningarna som 
finns i klassrummen är olika. Det gäller positioner, ansvar, närhet/avstånd, hur man 
samtalar och vilka rättigheter eleverna har i klassrummet. Klimatet styr vad som är 
ett lämpligt uppträdande i klassrummet. Klimatet växer fram mellan lärare och 
elever, det är en tyst överenskommelse. Elevens svar är inte enbart dens inre, 
individuella kompetens utan också en anpassning till vad som är koden för hur man 
bör utrycka sig i klassrummet. Läraren har en viktig roll i att skapa ett bra klimat där 

                                                 
31 Dewey (2004) s. 200. 
32 Dewey (2004) s. 64. 
33 Dewey (2004) s. 85. 
34 Dysthe (1996) s. 215-217. 
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alla elever känner sig trygga, sedda och därför har lätt för att kommunicera på ett 
naturligt sätt. 35 
 
Andra faktorer som styr kommunikationen i klassrummet är läroplanen, de redskap 
som finns att tillgå för lärande och rummets fysiska miljö. Läraren måste vara 
medveten om ramarna och hur hon kan förhålla sig till dem för att få tillstånd det 
bästa möjliga klassrumsklimatet. Hundeide talar om ”det intersubjektiva rummet” 
och menar då alla dessa faktorer som påverkar klimatet i klassrummet som får 
eleverna att känna att de hör till, passar in och vågar delta i klassens 
kommunikation.36 
 

2.7  Dilemma 
 

Dysthe pekar på dilemmat med att lärarna styrs av undervisningsmål, läroplaner, 
centrala prov och lokala prov. Dessa faktorer styr undervisningsupplägget, lärarna är 
inte fria att föra sin pedagogiska filosofi. Det finns en stark tradition av prov som 
bygger på reproduktion och rätt svar, en mer behavioristisk pedagogik. Det kan vara 
svårt för pedagogen att få gehör och plats för en mer konstruktivistisk pedagogik, det 
vill säga en pedagogik som värdesätter elevernas egna kunskaper. Dysthe menar att 
dessa faktorer innebär en risk att elevröster, elevkunskaper och eleverfarenheter 
”bara blir ett motivationstrick för att få eleverna att arbeta för prov och examen”. 
Själv menar hon att om pedagogiken utövas i ett dialogiskt klassrum innebär det att 
eleverna upptäcker meningen, sammanhangen och världen, allt som är viktigt för 
deras utveckling.37 
 

2.8  Samtalet inom det estetiska ämnet 
 

I Oaks38 undersökning av samtalets användning på designhögskolor i USA beskriver 
hon hur redovisningen sker. Oak framhåller vikten av samtalet där eleven analyserar 
och reflekterar kring sitt arbete. Hur eleven i dessa samtal beskriver sina arbeten och 
därigenom presenterar sig själv och genom sig själv representerar andra.  
 
I utbildningen ingår regelbundet återkommande redovisningar, genomgångar av 
elevernas arbeten. Dessa redovisningar görs som ett gruppsamtal, där noviser och 
professionella utbyter idéer, tankar kring arbetena och ger kritik.  Tanken är att dessa 
genomgångar skall likna de presentationer som sker mellan professionella 
formgivare och kunder. Samtalets form och struktur karaktäriseras av stor frihet, 
eleven kan känna sig fri i vad hon säger om sitt arbete, om sig själv och om andra. 
Samtalet sker i en samverkan och bygger på korta inlägg, frågeställningar, svar, 
bedömningar och förhandlingar. Alla turas om att ha ordet, det sker spontana 
växlingar, man faller in i samtalet, det sker överlappningar och man avbryter 

                                                 
35 Hundeide, Karsten (2003), ”Det intersubjektiva rummet” i Dysthe, Olga (red.), Dialog, samspel och 

lärande, Lund: Studentlitteratur, s. 150-152. 
 
36 Ibid s. 153-154. 
37 Dysthe (1996) s. 219. 
38 Oak, A. (2004) Conversation pieces: talking about artefacts in design education. Working Papers in 

Art and Design, 3 
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varandra. Genomgången startas med att en elev själv berättar utförligt om sitt arbete. 
Detta brukar bli det längsta inlägget i genomgången. Oak pekar på att det är av stor 
vikt att eleven känner att hon får tid på sig för sin presentation. Det ger signaler till 
eleven att hennes egen uppfattning är viktig och att arbetet kan behöva förtydligas att 
man inte bara rent visuellt betraktar det. I elevens presentation berättar hon om vägen 
från idé till produkt, ofta är det flera olika idéer från början och under arbetes gång 
koncentreras arbetet kring en idé. Även de mindre lyckade bitarna i arbete kan eleven 
ge förklaringar till och på detta sätt föregå kommande kritik. Eleven berättar om sina 
personliga erfarenheter kring produkten, vad som har inspirerat henne och hur hon 
tolkar användarnas vilja att använda produkten. Eleven pratar och använder gester 
för att förtydliga sina intentioner. Det sker ett resonemang mellan elevens egna 
erfarenheter och den presumtiva användarens behov eller önskemål av en produkt, 
från det förflutna, elevens erfarenheter, till framtiden, en presumtiv brukares behov. 
Eleven försöker sätta sig in i någon annans behov och för att göra detta använder hon 
sina egna erfarenheter. Elevens arbete är uttrycket för övergången och översättningen 
mellan elevens erfarenhet och en presumtiv brukares tänkta behov. Genom sitt 
resonemang får eleven syn på sig själv och vilka behov som finns. Alla de andra 
deltagarna får genom resonemanget elevens perspektiv som de kan ställa mot sitt 
eget perspektiv. Genomgångarna är en social interaktion där man försöker få 
förståelse för den professionell formgivning. Hur eleven tar hänsyn till sitt arbete och 
reflekterar kring det berättar för oss om dess förmåga att verka som en framtida 
designer. 
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3 PROBLEMSTÄLLNING 
 
Eftersom språket och kommunikationen är grundläggande för lärandet spelar 
samtalet en viktig roll. Syftet med denna studie är att undersöka vilka olika typer av 
samtal som förekommer inom de estetiska ämnena. Med typer av samtal syftar jag på 
vilken form samtalet har. 
 
Min huvudfråga är: 
 

• Vilka olika typer av samtal förekommer i klassrummet i de estetiska ämnena? 
 
Underfrågor är: 
 

• I vilken form förekommer elevrespons i samtalen? 
 

• I vilken form förekommer reflektion i samtalen? 
 

• Hur ser pedagogerna på samtalet?  
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4  METOD 
 

4.1  Metodval 
 
I min studie har jag valt att göra en kvalitativ undersökning för att försöka få en 
djupare kunskap i mitt ämne. Syftet med undersökningen och tidsaspekten har varit 
faktorer som spelat in i urvalet av undersökningsgrupp och i valet av metod.  
 
Jag har valt att utföra observationer i klassrummet och intervjuer med bildpedagoger, 
då jag ansåg att dessa metoder bäst skulle ge mig svar på mina frågeställningar. 
Genom observationer är det möjligt att studera beteenden och händelser i samma 
stund som de inträffar.39 Vid observationerna fick jag själv en inblick och möjlighet 
att se mycket som sker spontant i ett klassrum. I intervjuerna med pedagogerna fick 
jag svar på deras syn på samtalet och uppfattningar om lärandet.  
 

4.2  Undersökningsgrupp 
 
Urvalet i min undersökning består av de skolor som var positiva till min 
undersökning och hade möjlighet att ta emot mig. Min undersökningsgrupp består av 
elever och lärare från två gymnasieskolor, vilka är kommunala och belägna i södra 
Sverige. Skolorna kallas för skola 1 och skola 2 i undersökningen. Alla lärare som 
deltar i undersökningen är bildlärare och arbetar i största utsträckning med elever 
från det Estetiska programmet. Lärarna kallas för lärare A, lärare B, lärare C och 
lärare D.  
 
Jag är okänd för alla lärare och elever på skola 1. För läraren på skola 2 är jag känd, 
vi är före detta studiekamrater. Patel & Davidson tar upp fördelar och nackdelar med 
att vara känd respektive okänd. En okänd observatör kan få problem med att erhålla 
all slags information, gruppen är mer reserverad mot en okänd. Mot en känd 
observatör kan gruppen vara mer öppen.40 Jag är okänd för gruppen, men detta 
förändras då observationen pågår under en längre tid. Tiden gör att jag blir känd för 
gruppen. I samband med intervjuerna upplevde jag det som en fördel att vara känd 
och att ett förtroende för varandra fanns. Intervjun bygger på att individen är villig 
till att delta.41 
 
I tabellen nedan framgår vilka lärares lektioner jag har observerat och vilka lärare 
som deltagit i intervjuer. Två lärare från skola 1 har jag både observerat och     
intervjuat. En lärare från skola 1 har jag bara observerat. En lärare från skola två har 
jag bara intervjuat. Detta beror på lärarnas möjlighet och vilja till att delta.  
 
 
 

                                                 
39 Patel, Runa & Davidson, Bo (1991) Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning, Studentlitteratur, s. 74 
40 Ibid. s. 82-84 
41 Ibid. s. 60-63 



15 

 
 
 

Deltagare Observation Intervju 

Skola 1: Lärare A X X 

Lärare B X X 

Lärare C X  

   

Skola 2: Lärare D  X 
 
 

4.3  Genomförande 
 
Jag kontaktade ett antal gymnasieskolor och berättade om mitt syfte med 
undersökningen och vilka metoder jag ville använda mig av. Jag fick positiv respons 
från två skolor, skola 1 och skola 2. Via telefon kom jag överrens med lärarna om 
vilken vecka som var lämplig för min undersökning och att jag skulle börja med att 
göra observationer. Tyvärr blev observationen som skulle genomföras på skola 2 
inställd på grund av att läraren under denna period hade för hög arbetsbelastning och 
intervjun fick genomföras via telefon. 
 

4.4  Observationer 
 
Insamlandet av material vid skola 1 startade med att jag fick presentera mig för alla 
elever och berätta om mitt syfte med min undersökning. Jag berättade också om att 
allt material behandlas konfidentiellt och att man i texten inte ska kunna identifiera 
någon enskild individ.  Eleverna gav sitt medgivande till min undersökning.  
 
På skola 1 observerade jag under en veckas tid lektioner som hålls av tre olika lärare. 
Lärare A, 4 lektioner, lärare B, 6 lektioner och lärare C, 6 lektioner, sammanlagt 16 
lektioner. Jag valde att utföra icke deltagande observationer för att helt kunna 
koncentrera mig på att observera och i hopp om att nästan kunna bli den osynliga 
fläcken i rummet. Under observationen blir observatören en i gruppen, vilket 
påverkar de som ska observeras. Efter en viss tid återgår emellertid gruppen något till 
sitt normalläge.42 Oftast placerade jag mig mitt på långsidan vid sidan av eleverna. 
Mina observationer var strukturerade på så vis att jag hade bestämt i förväg vad jag i 
huvudsak ville observera. Skillnaden mellan strukturerad och ostrukturerad 
observation är att i den strukturerade har man redan i förväg bestämt vad som skall 
observeras, medan i en ostrukturerad har man inte det. En observation kan också vara 
en variation mellan dessa båda.43 Det jag observerade var främst vilka olika samtal 
som användes i undervisningen. Jag var också intresserad av om samtalen var 
dialogiska eller monologiska, om det förekom reflektion, respons och hur 

                                                 
42 Ibid. s. 84 
43 Ibid. s. 76 
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klassrumsklimatet var. Jag använde mig inte av något observationsschema utan skrev 
löpande text under observationerna. 
 

4.5  Intervjuer 
 
Intervjuerna var standardiserade, det vill säga likalydande frågor och i samma 
ordning till varje intervjuperson. Frågor brukar delas in i olika grader av 
strukturering. En låg grad av strukturering innebär öppna frågor och en hög grad av 
strukturering innebär fasta svarsalternativ.44 Frågorna i mina intervjuer har en låg 
grad av strukturering, dels för att inte styra svaren och dels för att få så uttömmande 
svar som möjligt.  
 
Intervjuerna på skola 1 gjordes i slutet på observationsveckan. Då hade en viss 
kontakt med lärarna etablerats, vilket kändes som en bra förberedelse inför intervjun. 
Intervjun genomfördes på skolan i ett ledigt utrymme, de tog ungefär 30 minuter att 
genomföra. Jag förde noggranna anteckningar under intervjun vilka jag senare 
samma dag förtydligade och skrev rent.  
 
Intervjun på skola 2 genomfördes via telefon. I en intervju som sker via telefon 
förloras gester och mimik vilket kan spela stor roll för förtroendet. Då jag är väl känd 
av intervjupersonen ansåg jag att detta överbryggde de problemen. Intervjun tog 
ungefär 30 minuter att genomföra, noggranna anteckningar utfördes. Direkt efter 
avslutad intervju förtydligades de och skrevs rent.  
 

4.6  Etiska aspekter 
 
Vetenskapsrådet har fastställt etiska principer för forskning. Jag har följt de 
forskningsetiska principerna för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.45  
Principerna delas in i fyra huvudgrupper, informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Inför undersökningen har jag tydligt 
informerat alla om mitt syfte och att medverkan har varit helt frivillig. Skolorna och 
pedagogerna skall inte gå att identifiera. Därför är ingen närmare beskrivning av dem 
gjord. All information som lämnas behandlas konfidentiellt och individers identitet 
skyddas.  
 

4.7  Analysbeskrivning 
 
Allt material har lästs noggrant och jämförts. Triangulering har använts för att 
sammanställa och jämföra resultaten. Triangulering innebär att information från olika 
insamlingsmetoder vägs samman för att ge en tydligare bild.46  I materialet från 
observationerna och intervjuerna kunde olika kategorier utläsas. Materialet lästes 
igen och märktes med olika färgpennor för att markera vilken kategori de olika 

                                                 
44 Ibid. s. 60-61 
45 http://www.vr.se/download/18.427cb4d511c4bb6e38680002601/forskningsetiska_principer_fix.pdf 
46 Patel, Runa & Davidson, Bo (2003) Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning, Studentlitteratur, s. 104 
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styckena tillhörde. Materialet är klippt och monterat efter kategorierna; informativa 
samtal, enskilda samtal, gruppsamtal, dialogiska samtal – monologiska samtal, 
pedagogens syn på samtalet, elevrespons, reflektion och klassrumsklimatet. Efter 
kategoriseringsarbetet har analysen vidtagit.  
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5  RESULTAT 
 
I detta avsnitt redovisar jag vad som framkommit i intervjuer med lärarna och vad 
jag sett under mina observationer. Materialet är kategoriserat för att få en mer 
överskådlig struktur.  
 

5.1  Informativa samtal 
 

Det förekommer informativa samtal i undervisningen. Varje ny arbetsperiod inleds 
med en introduktion. Det är nya material som presenteras och varje arbetsperiod 
innehåller en uppgift som kräver en genomgång. Informationen ges av pedagogen, 
det förekommer att elever för informationen vidare till en annan elev.  
 
Läraren A berättar om sitt upplägg för en arbetsperiod: 
 

Först introducerar jag ett material eller en produkt som är utgångspunkten i projektet. Vi 
tittar på vad som är gjort eller eleverna får själva söka efter produkter inom området. Detta 
används som inspirationsmaterial, eleverna skissar. Genomförande av skisserna till 
produkter, ibland följer man skissen ibland får man nya idéer under resans gång. Processen 
dokumenteras i loggbok kontinuerligt. Ett avslutande kompendium sammanställs med skisser 
och bilder på produkten steg för steg. LI: 16/10. 

 
Läraren B berättar om sitt upplägg för en arbetsperiod: 
 

Jag börjar med en introduktion, försöker känna in vad eleverna är intresserade av. Startar en 
uppgift där resultatet inte är så viktigt mest en uppgift för att alla elever ska komma igång. 
Sen kommer en uppgift som jag gör en bedömning av. Det är viktigt att det finns en början 
och ett slut, en deadline. Det kan i och för sig vara orättvist med deadline då var elev har ett 
individuellt tempo, men det behövs att alla får samma tid. Någon form av sammanfattning, 
ett gruppsamtal eller elever skriver lappar med respons till varandra. LI: 17/10. 

 
Läraren D berättar om sitt upplägg för en arbetsperiod: 
 

Först gör jag en introduktion sen följer en förövning som vi gör tillsammans. Därefter sker 
enskilt arbete för alla elever och hela perioden avslutas med en genomgång. Vi arbetar med 
längre arbetsperioder mot en portfolio. LI: 17/11. 

 
Under mina observationer ser jag hur elever som av någon anledning missat 
information vänder sig till en annan elev och får information genom eleven. 
 
Det är form o designlektion, eleverna jobbar självständigt med sina arbeten. 
 

Några elever jobbar med samma arbetsmoment, den ena eleven visar den andra hur man ska 
göra. De står bredvid varandra och samtalar om vad som sker om man gör på ett sätt till 
skillnad om man gör på ett annat vis. Obs. FoD 13/10. 
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5.2  Enskilda samtal 
 
Vid mina observationer ser jag många exempel på enskilda samtal. Det enskilda 
samtalet mellan lärare och elev verkar vara det samtal som förekommer mest. 
Undervisningen i de estetiska ämnena är till stor del av praktisk natur och bygger 
mycket på att läraren handleder eleverna enskilt. Läraren rör sig runt i bildsalen och 
hjälper de elever som behöver hjälp.  
 
Det är en formgivningslektion, läraren har både A och B kursen under samma 
lektion. Lektionen hålls i bildsalen den börjar i direkt anslutning till föregående 
lektion som varit ett studiepass. 
  

Läraren gör ingen markering av att en ny lektion har börjat lektionerna flyter ihop. Både 
läraren och en del av elever har varit i salen under studiepasset. Eleverna har olika uppgifter, 
alla vet vad de ska göra. Läraren rör sig runt i salen och handleder eleverna individuellt. En 
elev skissar sin vision för läraren för att förklara vad hon vill göra. Läraren skissar i sin tur 
vad som kan ske om man gör som eleven har föreslagit. Ett öppet resonemang mellan läraren 
och eleven om olika alternativ följer. Obs. FoD 13/10. 

 
Det är formlektion. Läraren inleder med prat runt nuvarande uppgift som skall 
mynna ut i en skulpturutställning på skolan. En dialog med eleverna följer om vilka 
förutsättningar som gäller, flera elever deltar. Eleverna börjar arbeta med sina 
skulpturer, de flesta jobbar enskilt. 
 

Läraren rör sig runt i salen och handleder eleverna individuellt. Samtalen innehåller mest 
praktiska råd om hur eleven ska göra för att kunna genomföra arbetet enligt skissen. En elev 
vill ha lärarens hjälp. Hon har problem med konstruktionen, ett resonemang följer mellan 
eleven och läraren. Läraren skissar själv för att förtydliga sin förklaring för eleven. Obs. F 
14/10. 

 
I undervisningen förekommer mycket individuella arbeten och dessa kräver 
individuell handledning. Det ges plats för elevens egna idéer och detta stärker 
elevens självförtroende. Resonemangen sker mellan eleven och läraren. Lärarna 
förtydligar ofta sina resonemang genom att rita en förklarande teckning. Eleverna 
använder sig också till viss del av denna metod.  
 

5.3  Gruppsamtal    
 
Gruppsamtalets förekomst varierar, det finns en skillnad mellan lärarna. 
 
Lärare A berättar om gruppsamtal: 
 

Efter varje projekt har vi ett gruppsamtal och när jag tycker att vi måste samlas och titta 
igenom något har vi också ett gruppsamtal. LI: 16/10. 
 

Lärare B berättar om gruppsamtal: 
 

Vi har inte gruppsamtal jätte ofta, jag slarvar med det. Om vi har grupparbete förekommer 
gruppsamtalen oftare. LI: 17/10. 
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Vid mina observationer berättade samma lärare för mig om hur hon haft ett 
gruppsamtal med eleverna i ämnet form.  
 

Eleverna har skissat på en uppgift och skisserna diskuteras i gruppen. Alla gav respons och 
var elev kom fram till vilken skiss som skulle genomföras. Läraren, som är ganska ny på 
skolan, säger att hon förstod på eleverna att de verkligen saknat denna typ av samtal i sin 
utbildning. Eleverna vill ha en gemensam reflektion och respons. Läraren erkänner att hon 
själv ofta hoppar över att ge denna typ av samtal. Obs. F 14/10. 
 

Läraren D berättar om gruppsamtal: 
 

Gruppsamtal sker kanske 1 gång i månaden, ofta får man känna av gruppen för att förstå vad 
som är lämpligt. LI: 17/11. 

 
Det finns en medvetenhet hos lärarna om gruppsamtalets betydelse. Det är ett tillfälle 
till reflektion och respons. Det är utvecklande för eleverna och eleverna själva vill att 
det ska ingå i deras undervisning.  
 
Vid observationen ser jag ett exempel av gruppsamtal. Lektionen handlar om 
elevernas projektarbeten. Eleverna ska formulera sina syften och en problematisering 
kring sina projekt. Eleverna har problem med detta, de förstår inte vad det innebär 
och varför det behövs. Läraren delar in eleverna i grupper och uppmanar dem att 
hjälpa varandra med sina projekt.  
 

Läraren inser att eleverna måste få ytterligare tid för att utforma sina planeringar. Hon delar 
in eleverna om ca 5 elever i var grupp. De ska sitta i grupper och diskutera sina projekt, 
hjälpa varandra att komma fram till mer tydliga syften. Läraren förflyttar sig mellan de olika 
grupperna.  
Jag följer en grupp, samtalet är öppet. Eleverna har svårt att förstå begreppet 
problematisering, vad det innebär och varför man ska göra det. De tycker att de har kommit 
fram till vad de ska göra i sitt projekt och att det räcker. Dock försöker de att ge varandra 
idéer och tips, någon säger att det är vägen som räknas inte slutmålet. Flera har svårt att 
förstå varför de måste sätta sig in i sitt område och orientera sig om hur det ser ut i 
verkligheten. ”Varför måste jag veta hur andra poeter skriver? Det handlar ju om mina 
texter.” Obs. P 13/0. 

 

Här sker ett gruppsamtal där eleverna försöker hjälpa varandra i utvecklandet av 
deras projektarbeten. Eleverna är öppna mot varandra och ger varandra råd och 
förslag till nya infallsvinklar. Gruppsamtalet leder dem en bit på vägen, men det är 
tydligt att eleverna fortfarande inte förstår vikten av ett tydligt syfte och en 
problematisering av projektet.  
 
Målet med gruppsamtal är enligt pedagogerna att eleverna ska se varandra, att lära 
sig att ge och ta kritik, att kunna resonera kring sitt arbete. 
 
Lärare B berättar om målen för gruppsamtal: 
 

De ska lära sig av varandra och se varandras utveckling. Vissa elever har något de vill 
förmedla till de andra och berättar om det, andra elever gör inte det. Ibland kan jag få för mig 
att det har med elevens mognad att göra hur mycket den vill berätta. LI: 17/10. 

 
Läraren tar upp om det finns ett samband mellan elevens mognad och elevens 
deltagande i gruppsamtalen. Elevens mognad är en av faktorerna som är av betydelse 
för elevens deltagande i gruppsamtalet. 
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Lärarna ser gruppsamtalet som en blandning mellan redovisning och ett utbyte av 
idéer med betoning på det sistnämnda.  
 
Lärare B berättar om karaktären på gruppsamtal: 
 

Samtalet är mer en dialog, jag som lärare tar initiativet, leder in eleverna och släpper in 
eleverna när de vill komma in i dialogen. Samtalen ska kännas bekväma, många elever 
tycker att det är obehagligt när det blir en form av redovisning. LI: 17/10. 
 

Läraren D berättar om karaktären på gruppsamtal: 
 
Ibland får en klasskamrat berätta först om en elevs arbete och sen får eleven berätta om sitt 
arbete. En annan variant är att först ger gruppen respons på en elevs arbete och sen 
reflekterar eleven själv över sitt arbete, eller först reflekterar eleven själv över sitt arbete sen 
ger gruppen respons på arbetet. Det förekommer både de gruppsamtal som sker som en 
presentation och de samtal som är mer informella. Om gruppen är stor, 30 elever, får det bli 
mer informellt, annars blir det segt och tar för lång tid, eleverna tappar fokus. LI: 17/11. 

 
En lärare påpekar att eleverna tycker att det är obehagligt om samtalet får för mycket 
karaktär av redovisning. Hon brukar själv leda samtalet och se till att eleverna känner 
sig trygga. Tryggheten är en annan faktor som påverkar elevens deltagande i 
gruppsamtalet. En lärare menar att om gruppen är stor håller hon en mer informell 
karaktär på samtalet annars blir det för långdraget och eleverna tappar 
koncentrationen. 
 
När det gäller gruppens sammansättning anser pedagogerna att, dels antalet elever i 
gruppen och dels elevernas vana vid att samtala i grupp, påverkar elevdeltagandet. 
 
Lärare A berättar om elevdeltagandet i gruppsamtal: 
 

Deltagandet beror på hur vana eleverna är vid denna typ av samtal, om de är trygga i sin 
grupp. Jag försöker att få även de blyga att delta, många elever har svårt att ta kritik. 
Det är lättare att få alla att delta om gruppen är mindre, om gruppen är större finns en tendens 
till att de dominanta och starka eleverna tar över alla övrig är tysta. LI: 16/10. 

 
Lärare B berättar om elevdeltagandet i gruppsamtal: 
 

Deltagandet är beroende på om gruppen är van vid den formen av samtal. Det kan vara 
vanligt att någon i gruppen dominerar och de andra är tysta. De som pratar kan säga bra saker 
men det kan också vara tvärtom. Det är viktigt att jag som lärare styr upp samtalet t ex 
genom att rikta frågor eller att gå laget runt alla får säga något om man vill. 
I en mindre grupp är det lättare för en mer tystlåten elev att säga något. Många elever blir 
tysta om gruppen är för stor, det sociala trycket stör syftet med samtalet. LI: 17/10. 
 

Läraren D berättar om elevdeltagandet i gruppsamtal: 
 

Vissa elevgrupper fungerar bra, där deltar alla i samtalet. I andra grupper fungerar det inte 
alls. Det beror mycket på gruppen hur mogna de är. Ibland lägger jag upp det så att eleverna 
får opponera på varandra, då går det runt och alla får försöka säga något.  
Om det är färre elever i gruppen är det fler som vågar prata. I större grupper är det samma 
elever som pratar vid varje tillfälle. LI: 17/11. 
 

Lärarna påpekar att det kan finnas en tendens till att samtalet haltar, de dominanta 
eleverna styr samtalet och de övriga eleverna förblir tysta. Elevernas mognad 
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påverkar hur de deltar i samtalet. Läraren berättar om hur hon styr upp samtalet för 
att få en bra balans i samtalet. Pedagogerna pekar också på ett samband mellan 
gruppens storlek och elevdeltagandet. Om gruppen är mindre är det fler elever som 
deltar i samtalet, de känner sig tryggare då. Om gruppen är för stor stör det sociala 
trycket samtalets syfte.  

 

Pedagogerna arbetar med att lära eleverna hur man deltar i ett gruppsamtal. Det är 
inte något självklart för alla elever att veta hur man bör delta i ett gruppsamtal för att 
alla ska få något ut av det. Alla elever vet inte hur man ger respons och en del elever 
har problem med att ta emot respons.  
 
Lärare B berättar om att lära eleverna delta i gruppsamtal: 

 
Jag brukar ta upp hur en grupp fungerar och hur man bör arbeta i en grupp. Det är viktigt att 
alla får en plats. Vid grupparbeten ska en elev vara motorn, regissören och se till att alla 
kommer till tals. LI: 17/10. 

 
Läraren D berättar om att lära eleverna delta i gruppsamtal: 
 

Jag informerar eleverna om hur man ger respons och att de inte får vara taskiga mot 
varandra. Jag tar också upp hur man gör en bildanalys. Det är olika i grupperna hur det tas 
emot, vissa klarar det bra och andra är inte mogna nog. LI: 17/11. 

 
 
Pedagogerna är medvetna om gruppdynamiken och är uppmärksamma på att alla 
elever ska få plats i samtalet.  
 
Elevens deltagande i gruppsamtalet ingår som en del i bedömningen av eleven. 
 
Lärare A berättar om bedömningen av elevens deltagande i gruppsamtal: 
 

På ett sätt inverkar elevens deltagande, det ingår i en helhetsbild som man försöker göra sig 
av eleven. Det är en viktig bit att eleven kan presentera sig och delta i samtalet kring 
produkterna. Speciellt för de som vill syssla med formgivning i framtiden, situationen 
påminner mycket om en formgivares kontakt med en kund. LI: 16/10. 
 

Pedagogerna tycker att elevens deltagande i gruppsamtalen har en viss betydelse för 
betygsbedömningen, men är inte avgörande. De poängterar att det är en helhetsbild 
av eleven som bedöms. Lärare A tycker att det är en viktigt att eleven kan presentera 
sig och delta i ett gruppsamtal, det påminner om en verklig situation som kan bli 
elevens i framtiden. 
 

5.4  Dialogiska samtal - monologiska samtal  
 
Vid mina observationer ser jag exempel på både dialogiska samtal och monologiska 
samtal. Två exempel från lektioner där dialogiska samtal förekommer och ett 
exempel från en lektion där monologiskt samtal förekom.  
 
Lärare B har Formlektion med estetelever: 
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Eleverna har jobbat i ett längre tematiskt projekt, det är ett samarbete mellan religion och 
bild o form. De har sett en utställning om olika legender och myter och sedan gjort egna 
arbeten som svarar mot utställningen. Nu som avslutning ska elevarbetena ställas ut i en 
intilliggande lokal. Elever och lärare är på plats i utställningslokalen. Läraren ger kort info 
om upplägget och utställningslokalens tekniker presenteras. Eleverna placerar ut sina arbeten 
på de platser som är bestämda sedan tidigare. Eleverna har själva fått välja sin plats. 
Teknikern och läraren handleder eleverna. Läraren samlar eleverna och det sker en 
diskussion om hur helheten ser ut. Gemensamt bestäms att man ska prova några olika 
alternativ, alla elever är med på det. Rockader sker, därefter går alla tillsammans genom 
lokalen för att se hur förändringen ter sig. Alla är överrens om att ytterligare arbeten behöver 
byta plats. Läraren frågar vad eleverna tycker. Det är en gemensam diskussion, flera elever 
deltar. Läraren frågar om någon är missnöjd. Alla är med på att flytta runt, alla hjälps åt. Ny 
samling alla går igenom lokalen. 
E: Det känns bättre nu. 
L: Varför är det bättre nu? 
E: Det är bättre balans i rummet. 
Det blir en diskussion kring en elevs arbete huruvida den ska vara vriden åt vänster eller 
höger. Flera elever hjälps åt att prova olika alternativ. Alternativen diskuteras eleverna 
emellan. Det visas stor respekt för den elev som har gjort verket, hon får slutordet, ingen kör 
över någon annan. Läraren samlar eleverna igen, det bestäms hur alla skyltar ska placeras, 
läraren bestämmer att de måste hängas enhetligt. Tillsammans bestäms en höjd och avstånd. 
Läraren instruerar hur man monterar skyltarna. Eleverna hänger skyltarna, de hjälps åt och 
resonera sig fram till en lösning vid olika frågetecken. En del elever känner sig färdiga och 
vill gå, läraren uppmanar dem till att hjälpa någon som inte är klar. Läraren avslutar med att 
bestämma tillsammans med eleverna vilken tid de ska ses imorgon för att slutföra arbetet. 
Hänsyn tas till hur mycket arbete som återstår och alla elevers olika buss o tågtider. Obs. F 
16/10. 
 

Läraren är den som leder arbetet i utställningslokalen. Eleverna har själva fått välja 
sin plats var deras arbeten skall placeras i lokalen. I en dialog mellan lärare och elev 
sker en utvärdering av helheten. Alla får komma till tals, eleverna deltar aktivt. 
Läraren förhör sig regelbundet om vad eleverna tycker och om någon är missnöjd. 
Läraren tar på sig det övergripande ansvaret men ser till att det är eleverna som 
gemensamt fattar besluten. 
 
Lärare B har Nutida konstlektion med samhällsvetenskapselever: 
 

Läraren inleder och tar närvaro. Eleverna är indelade i 3 grupper, var grupp har arbetat med 
en 50-årsperiod. Perioden ska innehålla både vad som sker inom konstens område och vad 
som sker historiskt i samhället. Det hela ska resultera i en tidslinje. Det blir en diskussion om 
hur arbetet ska monteras. Flera elever kommer med förslag, alla enas om att prova en variant. 
Bord ställs i ordning och tyget som allt arbete ska monteras på rullas ut. Vissa elever börjar 
placera ut sina texter och bilder, andra går till datasalen för att skriva färdigt sina texter. Var 
grupp diskuterar hur de ska montera sina arbeten inom gruppen. En elev i den första gruppen 
tar initiativet till att dela in hela tyget i tre delar, hon mäter med tumstock och resonerar med 
de andra eleverna, de markerar en indelning på tyget. Eleverna vill göra tidslinjen med 
maskeringstejp. Tidigare har läraren föreslagit att linjen skulle sys med garn. Läraren tycker 
att det är ok med maskeringstejp, hon håller sig i bakgrunden hela tiden och låter eleverna 
diskutera sig fram till en lösning. Läraren går runt och dokumenterar arbetet med en kamera. 
Läraren föreslår att all konst ska placeras under tidslinjen och det historiska över linjen. 
Gruppen provar fram och tillbaks innan de är nöjda. Eleverna diskuterar hur de ska fästa 
arbetet på tyget, vilka stygns de ska använda. Läraren har föreslagit att texterna ska sys fast 
med garn. Läraren går emellanåt in i datasalen och hjälper eleverna där och vid ett par 
tillfällen måste hon hämta material som behövs. Eleverna jobbar på i sina grupper. En elev 
kommer in med sina texter, de andra i gruppen har missat att lämna plats för henne. Läraren 
uppmanar gruppen till att prata ihop sig och lösa problemet. Gruppen löser det genom att 
tränga ihop några andra arbeten och alla verkar nöjda. En annan grupp vill limma upp sina 
arbeten, läraren påpekar att de måste tänka på att det är ett stort gemensamt arbete och att det 
är viktigt med helheten. De når en kompromiss, de mindre lapparna limmas och de andra sys 
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fast. Det finns en deadline för arbetet, vissa elever kommer inte att hinna färdigt. Det 
diskuteras vilka studiepass som behöver användas för att klara deadlinen. Obs. S 17/10 

 
Besluten i början av lektionen om hur arbetena ska monteras diskuteras i en dialog 
mellan eleverna och läraren. När arbetet kommer igång håller sig läraren hela tiden i 
bakgrunden och låter eleverna själva resonera sig fram till lösningar. Hon 
uppmuntrar eleverna till att samarbeta och att lösa problem som uppstår tillsammans. 
Läraren poängterar att arbetet är gemensamt och att det måste finnas en gemensam 
linje i monteringen av de olika delarna. Läraren lyssnar till elevernas åsikter och låter 
de få styra arbetet. 
 
Lärare C har Nutida konst med estetelever:  
 

Lektionen hålls i en teorisal, borden är placerade i en u-form, eleverna sitter runt om och 
läraren sitter längst fram. Läraren inleder med att de måste ha ett prov, hon ger ett förslag på 
datum, eleverna accepterar det. Läraren går igenom vad provet ska innehålla och vad 
eleverna måste känna till. Stenciler delas ut med info om dagens konstnär som tas upp. 
Lektionen hålls i form av föreläsning, läraren förklarar med hjälp av de utdelade stencilerna 
och ställer slutna frågor till eleverna. Det är trögt ingen svarar, läraren försöker lotsa eleverna 
till ett svar. Ingen elev svarar. Läraren bryter föreläsningen och vill att någon elev ska 
redovisa den förra uppgiften. Ingen av de elever som inte redovisat än är förberedd. Det blir 
ingen redovisning, den skjuts en vecka fram i tiden. Föreläsningen fortsätter, läraren berör nu 
Sverige och nutid, eleverna verkar något mer med och känner igen några namn som läraren 
nämner. Läraren påpekar att de saker som hon nämner måste eleverna kunna till provet. Rast 
15 minuter, därefter visar läraren en bok om scenografi. Eleverna får i uppgift att söka efter 
tre givna konstnärer, de ska välja ut två verk av var konstnär. Arbetet sker i datasalen, en del 
elever jobbar ihop då det inte finns tillräckligt många datorer. Läraren rör sig runt och 
handleder eleverna. Skillnaden mellan elevernas aktivitet är stor, allt från de som bara hänger 
till de som diskuterar verk som de hittat. Läraren påminner om att de måste kunna namnge 
två verk av var konstnär till provet. Lektionen avslutas. Obs. NK 15/10. 
 

Under föreläsningen förekommer ingen dialog, läraren ställer slutna frågor till 
eleverna och försöker lotsa dem fram till ett svar. Att lotsa en elev innebär att läraren 
försöker få eleven att svara ett från läraren förväntat svar, genom att ställa olika 
ledande frågor. Eleven svarar men har inte förstått någonting. Läraren vill ha ett prov 
för att mäta elevernas kunskap, hon poängterar flera gånger vilka kunskaper som 
eleverna bör ha inför provet. Det handlar inte om kunskap för förståelse av tiden utan 
mer om en kunskap av reproducerande art. 
 

5.5  Pedagogens syn på samtalet 
 

I intervjuerna framkommer att pedagogerna tycker att samtalet är viktigt och 
grundläggande. Lärarna berättar att de använder sig av informativa samtal, 
individuella samtal och gruppsamtal. Mycket tid läggs på individuella samtal där 
elevens arbete diskuteras. Samtalen har olika karaktär, en del samtal är bekräftande 
och andra mer ett försöka att få igång eleven i arbetsprocessen. En lärare nämner att 
samtal av mer social karaktär ofta kommer upp under undervisningen, vilket tyder på 
ett uppbyggt förtroende mellan lärare och elev. 
 
Lärare B berättar om samtal: 
 

Det förekommer individuella samtal om elevens arbete, individuella mentorssamtal av mer 
social karaktär. Det är som att de sociala samtalen lätt kommer upp på bildlektionerna, 
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kanske beror det på klimatet, arbetssättet eller att bilder har med känslor att göra. Vissa 
samtal är bekräftande och andra mer stödjande. Samtalen är situationsanpassade. LI: 17/10. 

 
Läraren D berättar om samtal: 
 

Jag använder mig av korta informativa samtal, det blir många enskilda samtal, mest enskilda 
samtal, men även samtal i små grupper. LI: 17/11. 

 
En annan lärare tar upp samtalet som sker genom loggboken. Loggbok skrivs av 
eleven efter var lektion och läraren ger respons på elevens text. Läraren poängterar 
vikten av loggbok speciellt för de mer tystlåtna eleverna. 
 
Lärare A berättar om samtal: 
 

Jag använder mig av informativa samtal, individuella samtal, respons på loggbok. För vissa 
mer tystlåtna elever har loggboken stor betydelse, de vågar öppna sig i loggboken. LI: 16/10. 

 
Alla dessa exempel på samtal påvisar att det finns utrymme för eleven att öppna sig. 
Utrymmet för det enskilda samtalet är stort, klimatet är tillåtande och det ges 
möjlighet till samtal för alla elever. 
 
I de estetiska ämnena kombineras teori och praktik i stor utsträckning. Pedagogerna 
anser att eleverna lär sig genom denna kombination. Flera av lärarna betonar vikten 
av den praktiska erfarenheten, hur eleverna själva lär sig mycket genom den. En 
lärare tar upp att hon är osäker på i vilken utsträckning de lär sig av varandra. 
Eleverna verkar ha en uppfattning om att de fuskar om de gör som någon annan.  
 
Lärare A berättar om hur eleven lär sig: 
 

Eleverna lär sig genom en kombination av praktik och teori. Vissa elever vill experimentera 

sig fram och upptäcka saker andra behöver mer handledning. Eleverna lär sig av läraren, av 
sig själva och av varandra. LI: 16/10. 

 
Läraren D berättar om hur eleven lär sig: 
 

Eleverna lär sig genom att de utforskar och experimenterar, de provar sig fram. Mest lär sig 
de elever som vågar vara nyfikna. De lär sig av sig själva och genom handledning från andra. 
LI: 17/11. 

 
Lärare B berättar om hur eleven lär sig: 
 

Eleverna lär sig av läraren, eleven borde lita på att de kommer att lära sig något om de följer 
kursens upplägg. De lär sig själva också. Hur mycket de lär av varandra vet jag inte. Jag kan 
uppleva att de tycker att det är fusk om de ”lånar” av varandra. Kanske hade det varit 
annorlunda om man tittat mer på varandras arbeten, eller man skulle kanske ha en uppgift att 
göra varandras bilder. LI: 17/10. 
 

Läraren reflekterar själv över hur man skulle kunna få eleverna att lära sig mer av 
varandra. Om undervisningen i större utsträckning uppmuntrade eleverna att 
reflektera över varandras arbeten kan det säkert leda till att eleverna blev medvetna 
om hur mycket de kan lära av varandra. Även till insikten att det är tillåtet att 
inspireras av varandra.  
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5.6  Elevrespons  
 
Pedagogerna tycker att det är viktigt med elevrespons. De tror att en hel del respons 
sker spontant under själva processarbetet. Det förekommer också av lärarna planerad 
respons. En lärare tar upp att det kan innebära en viss risk med planerad elevrespons. 
 
Läraren D berättar om elevrespons: 

 
Det är viktigt med elevrespons. Jag försöker få igång samtal där eleverna ger varandra 
respons. Mycket sker spontant när jag hör hur eleverna samtalar med varandra, ibland har vi 
planerad respons. Eleverna ska ge respons på varandras arbeten. LI: 17/11. 

 
Lärare B berättar om elevrespons: 
 

Det är jätteviktigt, emellanåt uppmuntrar jag eleverna att ge varandra respons. De ska skriva 
något positivt till varandra. Ofta är de inte vana vid att ge respons, det kan bli ett äventyr, 
ibland sårar de varandra. LI: 17/10. 

 
Det finns en ovana vid att ge planerad respons, eleverna behöver få handledning i hur 
man ger respons. Att ge planerad respons kan behöva vara ett återkommande 
moment i undervisningen så att det blir en naturlig del i processen för eleverna. 
 
Vid mina observationer ser jag exempel på spontan elevrespons. Skolan har 
studiepass 1 tim 3 dagar i veckan, det är lite tid från alla ämnen som slagits samman. 
Denna tid får eleven använda till ett arbete som de tycker att de behöver ägna tid.  
 
Det är ett studiepass i bildsalen.  
 

Ett första intryck är att det är något rörigt, elever kommer och går. Elever står bredvid 
varandra och arbetar med olika projekt, de frågar varandra på ett naturligt sätt om råd. Det 
hela ger ett intryck av verkstad där många arbetar med olika saker. Vissa elever får inte så 
mycket gjort. Lärarna är där som handledare och sköter andra sysslor samtidigt. Samtalen är 
öppna mellan lärare och elev, läraren ställer öppna frågor och försöker hjälpa eleven att hitta 
en väg till önskat resultat. Klimatet är öppet och tillåtande. Obs. S 13/10. 
 
 

Det är bild o formlektion, eleverna jobbar självständigt med sina arbeten. 
 

De elever som är kompisar sitter bredvid varandra, flera samtalar om sina arbeten, ger 
varandra respons. Några elever sitter för sig själva och pratar inte med någon. Obs. BoF 
15/10. 
 

Det är formlektion, eleverna ställer i ordning en utställning. 
 
Det blir en diskussion kring en elevs arbete huruvida den ska vara vriden åt vänster eller 
höger. Flera elever hjälps åt att prova olika alternativ. Alternativen diskuteras eleverna 
emellan. Det visas stor respekt för den elev som har gjort verket, hon får slutordet, ingen kör 
över någon annan. Obs. F 16/10. 
 

Den elevrespons som sker spontant mellan eleverna förekommer i ganska stor 
utsträckning. Denna respons är naturlig för eleverna och de har inga problem att ge 
spontan respons. Responsen ges ofta till kompisen, de elever som mer är för sig 
själva blir utan denna spontana respons. För eleverna tycks det finnas en skillnad 
mellan planerad och spontan respons. 
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5.7  Reflektion  
 
Pedagogerna anser att reflektionen är en viktig del i elevernas lärande och 
utveckling. Reflektionen sker både i skriftlig form och i samtalsform. Loggboken 
används i skolan. 
Pedagogerna tar upp reflektionen som en del av bedömningen av eleven.  
 
Lärare A berättar om reflektion: 
 

De gör kompendier med allt material kring ett projekt. Alla skriver loggbok efter var lektion 
med reflektioner över vad de har gjort på lektionen, vad de lärt sig, frågor som dykt upp och 
hur de ska fortsätta. Det sker reflektion i gruppsamtal och enskilda samtal. LI: 16/10. 

 

Lärare B berättar om reflektion: 
 

Reflektionen är viktig för elevens utveckling. Den hjälper mig vid bedömningen också. En 
skriftlig reflektion kan ge en tydligare bild av eleven. Alla elever kan inte reflektera, att 
kunna reflektera är ett av betygskriterierna för att nå ett högre betyg. LI: 17/10. 
 

Läraren D berättar om reflektion: 
 
Det är viktigt att man reflektera över vad man gör. Det är inte alla elever som klarar det, det 
är ett av betygskriterierna för att nå ett högre betyg. LI: 17/11. 
 

Alla elever har inte kunskap om hur man reflekterar, vad det innebär att reflektera 
och varför man reflekterar.  
 

5.8  Klassrumsklimatet 
  
Pedagogerna anser att klassrumsklimatet är viktigt. De talar om hur det måste finnas 
en positiv stämning i klassen. Dialogen med eleverna är av stor betydelse, eleverna 
måste känna att läraren lyssnar till dem. 
 
Lärare A berättar om klassrumsklimatet: 
 

Jag försöker skapa en positiv stämning och jag har tydliga gränser, speciellt för vilket språk 
som jag tolererar. Eleverna uppskattar det. Jag samtalar med eleverna om deras liv och ger 
dem positiv respons för alla deras framsteg. LI: 16/10. 

 
Lärare B berättar om klassrumsklimatet: 
 

Det är viktigt att eleverna känner sig bekväma. En positiv anda behövs, det ska vara roligt. 
Elevernas åsikter måste få utrymme, det dialogiska är viktigt. Jag bjuder på mig själv, men 
det finns en gräns, jag är inte deras kompis. LI: 17/10. 
 
 

Läraren D berättar om klassrumsklimatet: 
 

Jag brukar försöka få eleverna att arbeta koncentrerat när de är i klassrummet och att de tar 
pauser utanför klassrummet. Det är viktigt att det blir en bra arbetsro. Jag visar också att jag 
inte accepterar vad som helst. Eleverna måste ta hänsyn till varandra. LI: 17/11. 
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Lärarna har insikt om klassrumsklimatets betydelse för undervisningen. De ger 
elevernas åsikter stort utrymme. Lärarna visar sina gränser för eleverna. 
 

5.9  Sammanfattning av resultat 
 
 Jag kan i mina observationer se att det förekommer informativa samtal, enskilda 
samtal och gruppsamtal. Samtalen har både dialogiska och monologiska karaktär. I 
undervisningen förekommer många individuella arbeten, dessa kräver individuell 
handledning. Därav dominerar de enskilda samtalen inom de estetiska ämnena. 
Under observationerna ser jag också att den spontana elevrespons som sker mellan 
eleverna förekommer i ganska stor utsträckning. Denna respons är naturlig för 
eleverna och de har inga problem att ge spontan respons. För eleverna tycks det 
finnas en skillnad mellan planerad och spontan respons. Reflektion förekommer både 
i de enskilda samtalen och i gruppsamtalen, det förekommer muntligt och skriftligt. 
  
I intervjuerna med lärarna framkommer det att de ser samtalet som en viktig del av 
undervisningen. De enskilda samtalen är dels bekräftande och dels stödjande. Samtal 
av mer social karaktär kommer ofta upp under undervisningen. Loggboken används 
också för det enskilda samtalet som ger en möjlighet för de mer tystlåtna eleverna.  
 
Lärarna ser ett samband mellan elevens mognad och elevens deltagande i 
gruppsamtalen. Tryggheten i gruppen är en annan faktor som påverkar elevens 
deltagande i gruppsamtalet. Det finns också ett samband mellan gruppens storlek och 
elevdeltagandet. Om gruppen är för stor stör det sociala trycket samtalets syfte. 
Pedagogerna arbetar med att lära eleverna hur man deltar i ett gruppsamtal. Alla 
elever vet inte hur man ger och tar emot respons. Alla elever har heller inte kunskap 
om hur man reflekterar, vad det innebär att reflektera och varför man reflekterar. Det 
framkommer att eleverna själva vill att gruppsamtalet ska ingå i deras undervisning. 
Gruppsamtalets förekomst varierar mellan de olika lärarna. 
 
Lärarna reflekterar själva över hur man skulle kunna få eleverna att lära sig mer av 
varandra. Om undervisningen i större utsträckning uppmuntrade eleverna att 
reflektera över varandras arbeten, kan det säkert leda till att eleverna blir mer 
medvetna om hur mycket de kan lära av varandra.  
 
Det finns en medvetenhet hos pedagogerna om betydelsen av elevrespons och 
reflektion. Även en medvetenhet om klassrumsklimatet, hur det påverkar lärandet.  
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6  DISKUSSION 
 
Syftet för mig med den här studien är att undersöka vilka olika typer av samtal som 
förekommer i klassrummet i de estetiska ämnena. Underfrågorna är i vilken form 
förekommer elevrespons och reflektion i samtalen och vilken syn pedagogerna har 
på samtalen. Jag är speciellt intresserad av att se i vilken utsträckning gruppsamtalet 
används. Hur det används och om det finns några svårigheter inbyggda i 
användandet.  
 
Studien visar att undervisningen inte bedrivs så ensidigt som jag har upplevt under 
min verksamhetsförlagda utbildning. Min slutsats är dock densamma som Louise 
Pettersson kommer fram till i sin uppsats, att gruppsamtalet borde förekomma mer 
frekvent i undervisningen.47 
 
I följande text kommer jag att diskutera kring resultatet som jag kommit fram till. 
Detta gör jag dels utifrån delar av den refererade litteraturen och dels utifrån mina 
egna reflektioner.  
 

6.1  Enskilda samtal 
 
I mina observationer ser jag hur undervisningen bygger på att eleven utför många 
individuella arbeten och dessa kräver individuell handledning. Pedagogerna 
använder sig av enskilda samtal där de bekräftar eller stödjer eleven. Dysthe pekar på 
att lärarstöd behövs för att hjälpa alla elever att utvecklas. Hon lyfter fram Bakhtins 
tes om att vi bygger vår självbild genom dialogen med andra. En av lärarens 
viktigaste roller är att ge speglingar som stödjer eleverna i formandet av deras 
självuppfattning. I de individuella arbetena ges det plats för elevens egna idéer och 
detta stärker elevens självförtroende. 
 

6.2 Gruppsamtal 
 
Gruppsamtalet förekommer i viss utsträckning, det skiljer sig mellan pedagogerna i 
hur ofta de förekommer. Det finns en medvetenhet hos lärarna om gruppsamtalets 
betydelse och de anser att det är en viktig bit i undervisningen. Vygotskij menar att 
mening skapas i en gemenskap och Bakhtin anser att genom kommunikation med 
andra får vi insikt om oss själva. Eleverna ser varandras arbeten och lär av varandra. 
Det är utvecklande för eleverna.  
 
Det framkom i studien att eleverna själva vill att gruppsamtalet ska ingå i deras 
undervisning. De vill ge och få respons genom gruppsamtal. Dewey förespråkar att 
eleverna först skall få utrycka sina impulser sen sker en viss kritik, frågeställning och 
förslag till utveckling. Han menar att det kommer att hjälpa eleverna att bli medvetna 
om vad de har gjort och hur de kan gå vidare, en utveckling kommer att ske. 

                                                 
47 Pettersson, Louise (2006) Bildsamtal som lärande (Examensarbete på gymnasielärarprogrammet, 

180 p Institutionen för estetiska ämnen). Umeå universitet 
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Vid observationen ser jag ett exempel på hur eleverna själva för ett gruppsamtal 
kring sina planeringar av projektarbeten. Eleverna ger vandra respons och reflekterar 
tillsammans, men har svårigheter att förstå vad ett syfte och en problematisering är. 
Det jag slogs av var att om en lärare deltagit i samtalet hade hon kunnat hjälpa dem 
ytterligare ett steg. För att gruppsamtalet skall leda vidare kan det vara en fördel att 
en lärare leder samtalet. En av pedagogerna beskriver hur hon tar initiativet om ett 
samtal haltar eller inte leder någon vart.    
 
I studien visar det sig att det finns flera faktorer som påverkar gruppsamtalet. Dessa 
faktorer kan göra att det blir problem med gruppsamtalet. Faktorer som påverkar 
gruppsamtalet är karaktären på samtalet, gruppens storlek, hur vana eleverna är att 
delta i gruppsamtal, hur mogna eleverna är och klassrumsklimatet.  
 
Gruppsamtalet bör vara av mer informell karaktär, om samtalet mer liknar en 
redovisning tycker eleverna att det blir obehagligt. Pedagogen leder själv samtalet 
och ser till att eleverna känner sig trygga. Dewey menar att det är av vikt att ett 
gruppsamtal har ett tillåtande klimat, att det inte påminner om förhör, då kommer det 
att ske en friare kommunikation. Det sker ett utbyte av idéer mellan eleverna, förslag 
ges, uppnått resultat och tidigare erfarenheter diskuteras, både framgångarna och 
motgångarna. 
 
Antalet elever i gruppen, elevernas vana vid att samtala i grupp och hur mogna 
eleverna är påverkar elevdeltagandet i gruppsamtalet. I en stor grupp stör ofta det 
sociala trycket samtalets syfte. Endast de dominanta eleverna yttrar sig, de övriga 
förblir tysta. Om gruppen är mindre är det fler elever som deltar i samtalet, de känner 
sig tryggare då. I grupper där eleverna saknar vana vid gruppsamtal innebär det ofta 
att eleverna inte är lika aktiva eller stör samtalet. Omogna elever agerar på samma 
vis. Eleverna saknar kunskap om hur ett bra dialogiskt samtal förs. Det vore önskvärt 
att eleverna fick delta i gruppsamtal redan från förskoleklassen, att det var naturligt 
för eleverna att föra resonemang tillsammans. 
 

Klassrumsklimatet påverkar elevdeltagandet, är klimatet tillåtande och tryggt 
kommer elevdeltagandet att vara aktivare och friare. Är klimatet hårdare och 
otryggare kommer elevdeltagandet att vara sämre och mindre. I min studie 
framkommer det att samtal av mer sociala karaktär kommer upp under lektioner. 
Detta indikerar på ett gott klassrumsklimat och ett gott förtroende mellan lärare och 
elev. Dysthe pekar på att varje klass utvecklar en klasskultur med olika grupperingar 
inom gruppen och olika öppna stämningar och samtalsklimat. Eleverna identifierar 
sig som medlemmar i klassen och vill passa in. Läraren har en viktig roll i att skapa 
ett bra klimat där alla elever känner sig trygga, sedda och därför har lätt för att 
kommunicera på ett naturligt sätt. 
 

6.3  Pedagogens syn på samtalet 
 
I intervjuerna framkommer att lärarna anser att samtalet är mycket viktigt i 
undervisningen. De betonar vikten av det dialogiska, elevernas åsikter och tankar 
måste få en central roll.  
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Pedagogerna är medvetna om att det enskilda muntliga samtalet dominerar. I det 
skriftliga enskilda samtalet använder man sig av loggboken. I den finns det utrymme 
speciellt för de mer tystlåtna eleverna att öppna sig.  
 
Lärarna anser att det är av vikt att eleven kan delta i ett gruppsamtal och att de kan 
presentera sig. Gruppsamtalet kan ha olika karaktär, dels mer informellt och dels mer 
som en presentation. En lärare poängterar att fler elever deltar i samtalet om det har 
mer informell karaktär. Gruppsamtalet används också på ett sätt som påminner om 
presentationer som sker mellan t ex professionella formgivare och kunder, en verklig 
situation som kan bli elevens i framtiden. Detta är samma idé som Oak talar om när 
hon beskriver arbetsgången vid designhögskolor i USA. Eleverna tränas i att kunna 
presentera och reflektera kring sitt arbete. 
 
När det gäller gruppens sammansättning anser pedagogerna att antalet elever i 
gruppen, elevernas vana vid att samtala i grupp, elevernas mognad och 
klassrumsklimatet påverkar elevdeltagandet.  
  
Pedagogerna arbetar med att lära eleverna hur man deltar i ett gruppsamtal. Alla 
elever har inte den kunskap eller erfarenheten. Eleverna måste lära sig vad det 
innebär att föra ett dialogiskt samtal. Dysthe tar upp att det inte är en självklarhet för 
alla elever att låta alla komma till tals och att lyssna till andras åsikter och ta dem på 
allvar. En del elever har svårt att acceptera en annans elevs åsikt och att se det som 
ett alternativ till sitt egna perspektiv. Dysthe menar att detta är något som eleverna 
måste tränas i och att det är en kunskap som tar tid att erövra.  
 

6.4  Elevrespons 
 

Under mina observationer ser jag att det sker spontana elevresponser mellan vissa 
elever. Ofta är det de elever som är kompisar som ger varandra respons. De elever 
som är mer för sig själva blir utan denna respons. För eleverna tycks det finnas en 
skillnad mellan planerad och spontan respons. Alla elever vet inte hur man ger 
planerad respons och en del elever har problem med att ta emot respons. Det 
framkommer att den planerade elevresponsen kan bli ett äventyr. En av pedagogerna 
vittnar om att det händer att eleverna sårar varandra. Eleverna är ovana vid att ge 
planerad respons. De behöver få handledning i hur man ger respons. Om det var en 
återkommande rutin med fasta ramar att ge varandra respons, skulle det säkert 
kännas mer självklart för eleverna. Elevresponsen skulle bli en naturlig del i 
arbetsprocessen och de skulle få många tillfällen att träna på detta moment. Dysthe 
talar om att när läraren skapar ramar och rutiner blir de elevens trygghet. De upplevs 
så småningom som en självklarhet för eleverna och ingen ifrågasätter dem. 
 

6.5  Reflektion 
 

Reflektionen sker både i skriftlig form och i samtalsform. Loggboken används för att 
eleverna skall träna sig i att reflektera. Alla elever har inte kunskap om hur man 
reflekterar, vad det innebär att reflektera och varför man reflekterar. Pedagogerna 
nämner att förmågan att kunna reflektera är ett av kriterierna som finns med för att 
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eleven skall uppnå ett högre betyg. Dewey menar att genom reflektion får kunskapen 
ett annat djup och leder eleven vidare i sin utveckling.  
 
Det framkommer att en del elever har en uppfattning att de fuskar om de låter sig 
inspireras av någon annan elev. Om undervisningen i större utsträckning 
uppmuntrade eleverna att reflektera över varandras arbeten kan det säkert leda till att 
eleverna blir medvetna om hur mycket de kan lära av varandra. Detta kan även bidra 
till insikten att det är tillåtet att inspireras av varandra. Dysthe menar att för att få en 
förändring mot en mer dialogisk undervisning måste eleverna förstå att de själva och 
deras klasskamrater har en kunskap som är av värde i det dialogiska klassrummet. En 
förändring i elevernas attityd sker endast genom att läraren tydligt visar att hon 
tycker att alla elever är en resurs för varandra. Reflektionen behöver också vara en 
återkommande rutin med fasta ramar.  
 

6.6  Kritisk granskning 
 

Denna studie är för liten för att dra slutsatser av mer generell karaktär. Dock finns en 
tendens som pekar på att en del elever har problem med att ge respons och att 
reflektera. 
 
Det var meningen att studien skulle ha bestått av observationer från två olika skolor. 
Detta för att undersöka om det fanns en variation mellan skolornas arbetssätt. Nu får 
observationerna av olika lärare vid samma skola stå för undersökningen av ett 
varierat förhållningssätt. För att uppnå en djupare insikt i problematiken kring 
gruppsamtalet behöver gruppsamtalet vidare studeras och då genom ett större urval. 
 

6.7  Slutsats 
 

Studien visar att det förekommer enskilda samtal och gruppsamtal. De övervägande 
samtalen är dialogiska men det förekommer också monologiska samtal. Pedagogerna 
är medvetna om vikten av ett dialogiskt klassrum, elevernas åsikter ges en central 
roll. Det framkommer också att reflektion och elevrespons finns med i samtalet men 
att flera elever visar på brister inom dessa områden. Det enskilda samtalet är det 
samtal som klart dominerar i undervisningen. 
 
Gruppsamtalet förekommer i mindre omfattning. Hur aktivt elevdeltagandet är i 
gruppsamtalet är beroende av klassrumsklimatet, karaktären på samtalet, gruppens 
storlek, elevens mognad och elevernas vana vid gruppsamtal. Det är många faktorer 
som spelar in vilket medför en viss svårighet med detta samtal. I stora grupper med 
elever som är ovana vid gruppsamtal och omogna är det klart en svårighet att 
genomföra bra gruppsamtal. Frågan är om samtalen ger något. Läraren behöver 
arbeta med dessa faktorer. Ett långsiktigt mål för dessa grupper blir att de ska kunna 
genomföra bra gruppsamtal på sikt. För att skapa en bra undervisning behövs både 
det enskilda samtalet och gruppsamtalet.  
 
Om frekvensen av gruppsamtalen var högre och om samtalen verkligen har en 
informell karaktär skulle dessa samtal på sikt fungera bättre. En rutin för detta med 
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fasta ramar behövs. Det behöver bli en större självklarhet för eleverna att de kan lära 
mycket av varandra och att de där igenom får sina perspektiv vidgade.  
 
Samtalet öppnar för ett mer undersökande förhållningssätt. Detta är allmängiltigt och 
borde gälla för fler ämnen än de estetiska ämnena. En frågeställning är om resultaten 
i min studie skulle kunna appliceras till andra ämnen. Då samtalet är grundläggande 
för all utveckling inom alla områden.   
 

6.8  Framtida forskning 
 

I en framtida forskning skulle det vara intressant att fokusera på elevernas syn på 
samtalet. Hur ser de på det enskilda samtalet och gruppsamtalet? Varför är det 
obehagligt med gruppsamtal och hur kommer man förbi det? Finns det en insikt hos 
eleverna om värdet i samtalet? Kan det bli spännande att samtala? 
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BILAGA 1 
 
Intervjufrågor 
 
 
1. Hur anser du att eleverna lär sig, utvecklas?  
 
2. Av vem lär de sig? 

 
3. Hur brukar ditt upplägg för en arbetsperiod se ut? 
 
4. Hur ser du på samtalet?  

 
5. Vilken typ av samtal använder du när du undervisar? 
  
6. Samtalar du med eleverna om deras arbete?  
 
7. Hur sker det?  
 
Om gruppsamtal förekommer: 
 
8. Finns de specifika mål med gruppsamtalet? 

 
9. Hur går de till?  
 
10. Hur ofta förekommer de? 
 
11. Hur många elever i gruppen?  
 
12. Hur är elevdeltagandet? 
 
13. Finns det ett samband mellan elevdeltagande och antal elever i gruppen? 
 
14. Arbetar du systematiskt med att lära eleverna hur man kan delta i ett 

gruppsamtal, hur man ger respons, för ett dialogiskt samtal? 
 

15. Hur skapas ett bra klassrumsklimat? 
 
16. Ingår elevens agerande i gruppsamtalen i betygsbedömningen?  
 
Om ja: 

 
17. Elever som ej deltagit i gruppsamtalen, hur bedöms de? 
 
Om gruppsamtal inte förekommer: 

 
18. Varför förekommer inga gruppsamtal?   
 
 
 



 

19. Hur ser du på elevrespons, är det något som du uppmuntrar? 
 
20. Sker det planerat eller spontant? 
 
21. Hur ser du på reflektion?  

 
22. Hur reflektera eleverna?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BILAGA 2 
Intervju 16/10 2008 Lärare A 
 
 
 
1. Eleverna lär sig genom en kombination av praktik och teori. Vissa elever vill 

experimentera sig fram och upptäcka saker andra behöver mer handledning.  
 
2. Eleverna lär sig av läraren, av sig själva och av varandra. 
 
3. Först introducerar jag ett material eller en produkt som är utgångspunkten i 

projektet. Vi tittar på vad som är gjort eller eleverna får själva söka efter 
produkter inom området. Detta används som inspirationsmaterial, eleverna 
skissar. Genomförande av skisserna till produkter, ibland följer man skissen 
ibland får man nya idéer under resans gång. Processen dokumenteras i loggbok 
kontinuerligt. Ett avslutande kompendium sammanställs med skisser och bilder 
på produkten steg för steg. 

 
4. Samtalet är viktigt, grundläggande. 
 
5. Jag använder mig av informativa samtal, individuella samtal, respons på 

loggbok. För vissa mer tystlåtna elever har loggboken stor betydelse, de vågar 
öppna sig i loggboken. 

 
6. Ja 
 
7. Det sker enskilt och i grupp. 
 
8. Eleverna ska lära sig att ge och ta kritik, kritiken skall vara konstruktiv. 
 
9. Gruppsamtalet är en blandning av att ge varandra idéer, ställa frågor och en 

redovisning. 
 
10. Efter varje projekt har vi ett gruppsamtal och när jag tycker att vi måste samlas 

och titta igenom något. 
 
11. Det är ca15 elever i gruppen. 
 
12. Det beror på hur vana eleverna är vid denna typ av samtal, om de är trygga i 

sin grupp. Jag försöker att få även de blyga att delta, många elever har svårt att 
ta kritik. 

 
13. Det är lättare att få alla att delta i en mindre grupp om gruppen är större finns 

en tendens till att de dominanta och starka eleverna tar över alla övrig är tysta. 
 
14. Ja 
 
15. Jag försöker skapa en positiv stämning och jag har tydliga gränser, speciellt för 

vilket språk som jag tolererar. Eleverna uppskattar det. Jag samtalar med 
eleverna om deras liv och ger dem positiv respons för alla deras framsteg. 



 

 
16. På ett sätt inverkar det, det ingår i en helhetsbild som man försöker göra sig av 

eleven. Det är en viktig bit att eleven kan presentera sig och delta i samtalet 
kring produkterna. Speciellt för de som vill syssla med formgivning i 
framtiden, situationen påminner mycket om en formgivares kontakt med en 
kund. 

 
17. Jag pratar med eleverna. 
 
18. – 
 
19. Elevrespons är viktigt, jag uppmuntrar till det. 
 
20. Det sker nog mycket som spontana samtal under själva processarbetet. 
 
21. Viktig 
 
22. De gör kompendier med allt material kring ett projekt, gruppsamtal och 

enskilda samtal. Alla skriver loggbok efter var lektion med reflektioner över 
vad de har gjort på lektionen, vad de lärt sig, frågor som dykt upp och hur de 
ska fortsätta.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BILAGA 3 
Intervju 17/10 2008 Lärare B 
 
 
1. Praktisk erfarenhet, eleven får informationen på olika sätt, på papper, muntligt, 

skriven på tavlan, bilder, mm. Viktigt att använda ett enkelt språk så att alla 
förstår. 

 
2. Eleverna lär sig av läraren, eleven borde lita på att de kommer att lära sig något 

om de följer kursens upplägg. De lär sig själva också. Hur mycket de lär av 
varandra vet jag inte. Jag kan uppleva att de tycker att det är fusk om de 
”lånar” av varandra. Kanske hade det varit annorlunda om man tittat mer på 
varandras arbeten, eller man skulle kanske ha en uppgift att göra varandras 
bilder. 

 
3. Jag börjar med en introduktion, försöker känna in vad eleverna är intresserade 

av. Startar en uppgift där resultatet inte är så viktigt mest en uppgift för att alla 
elever ska komma igång. Sen kommer en uppgift som jag gör en bedömning 
av. Det är viktigt att det finns en början och ett slut, en deadline. Det kan i och 
för sig vara orättvist med deadline då var elev har ett individuellt tempo, men 
det behövs att alla får samma tid. Någon form av sammanfattning, ett 
gruppsamtal eller elever skriver lappar med respons till varandra. 

 
4. Samtalet är jätte viktigt. 
 

5. Jag har informativa samtal, ofta är det en dialog kring konstruktionen 
individuellt med en elev. Det förekommer individuella samtal om elevens 
arbete, individuella mentors samtal av mer social karaktär. Det är som att de 
sociala samtalen lätt kommer upp på bildlektionerna, kanske beror det på 
klimatet, arbetssättet eller att bilder har med känslor att göra. Vissa samtal är 
bekräftande och andra mer peppande. Samtalen är situationsanpassade. 

 
6. Ja 
 
7. Det sker både enskilt och i grupp. 
 
8. De ska lära sig av varandra och se varandras utveckling. Vissa elever har något 

de vill förmedla till de andra och berättar om det, andra elever gör inte det. 
Ibland kan jag få för mig att det har med elevens mognad att göra hur mycket 
den vill berätta. 

 
9. Mer en dialog, jag som lärare tar initiativet, leder in eleverna och släpper in 

eleverna när de vill komma in i dialogen. Samtalen ska kännas bekväma, 
många elever tycker att det är obehagligt när det blir en form av redovisning. 

 
10. Inte jätte ofta, jag slarvar med det. Om vi har grupparbete förekommer de 

oftare. 
 



 

11. Det brukar vara kring 20 elever i grupperna. Det är bättre med färre elever i 
gruppen då blir det lättare för eleverna att känna sig trygga, men för få är inte 
heller bra, det beror också på gruppens sammansättning. De ultimata antalet 
kanske är 8 elever. 

 
12. Det beror på om gruppen är vana vid den formen av samtal. Det kan vara 

vanligt att någon i gruppen dominerar och de andra är tysta. De som pratar kan 
säga bra saker men det kan också vara tvärtom. Det viktigt att jag som lärare 
styr upp samtalet t ex genom att rikta frågor eller att gå laget runt alla får säga 
något om man vill. 

 
13. Ja, i en mindre grupp är det lättare för en mer tystlåten elev att säga något. 

Många elever blir tysta om gruppen är för stor, det sociala trycket stör syftet 
med samtalet. 

 
14. Jag brukar ta upp hur en grupp fungerar och hur man bör arbeta i en grupp. Det 

är viktigt att alla får en plats. Vid grupparbeten ska en elev vara motorn, 
regissören och se till att alla kommer till tals. 

 
15. Det är viktigt att eleverna känner sig bekväma. En positiv anda behövs, det ska 

vara roligt. Elevernas åsikter måste få utrymme, det dialogiska är viktigt. Jag 
bjuder på mig själv, men det finns en gräns jag är inte deras kompis. 

 
16. Det är helhetsbilden av en elev som jag bedömer. Agerandet spelar en viss roll, 

hur de resonerar och reflekterar, det kan bidra men är inte avgörande i 
bedömningen.  

 
17. Jag pratar enskilt med dem. 
 
18. – 
 
19. Det är jätte viktigt, emellanåt uppmuntrar jag eleverna att ge varandra respons. 

De ska skriva något positivt till varandra. Ofta är de inte vana vid att ge 
respons, det kan bli ett äventyr, ibland sårar de varandra.  

 
20. Det sker både spontant och planerat. 
 
21. Den är viktig för elevens utveckling. Den hjälper mig vid bedömningen också. 

En skriftlig reflektion kan ge en tydligare bild av eleven. Alla elever kan inte 
reflektera, att kunna reflektera är ett kriterier för mvg. 

 
22. Ibland sker reflektionen i loggboks form, individuell och skriftlig och ibland 

genom gruppsamtal.  
 
 
 
 
 
 
 



 

BILAGA 4 
Intervju 17/11 2008 Lärare D 
 
 
1. Eleverna lär sig genom att de utforskar och experimenterar, de provar sig fram. 

Mest lär sig de elever som vågar vara nyfikna. 
 
2. De lär sig av sig själva och genom handledning från andra. 
 
3. Först gör jag en introduktion sen följer en förövning som vi gör tillsammans. 

Därefter sker enskilt arbete för alla elever och hela perioden avslutas med en 
genomgång. Vi arbetar med längre arbetsperioder mot en portfolio. 

 
4. Det är viktigt att föra ett samtal med eleverna. Ibland är det inte lätt de beror på 

hur öppna de är, vissa elever är inte mogna nog för att föra ett resonemang. 
 
5. Jag använder mig av korta informativa samtal, det blir många enskilda samtal, 

mest enskilda samtal, men även samtal i små grupper. 
 
6. Ja, jag samtalar med eleverna om deras arbete. 
 
7. Enskilt och i grupp. 
 
8. Det finns inga specifika mål med gruppsamtalet. 
 
9. Ibland får en klasskamrat berätta först om en elevs arbete och sen får eleven 

berätta om sitt arbete. En annan variant är att först ger gruppen respons på en 
elevs arbete och sen reflekterar eleven själv över sitt arbete, eller först 
reflekterar eleven själv över sitt arbete sen ger gruppen respons på arbetet. Det 
förekommer både de gruppsamtal som sker som en presentation och de samtal 
som mer informella. Om gruppen är stor, 30 elever, får det bli mer informellt, 
annars blir det segt och tar för lång tid, eleverna tappar fokus. 

 
10. Gruppsamtal sker kanske 1 gång i månaden, ofta får man känna av gruppen för 

att förstå vad som är lämpligt.  
 
11. Ibland är det 20 elever, om gruppen är bortåt 30 elever får man dela dem i två 

grupper. 
 
12. Vissa elevgrupper fungerar bra där deltar alla i samtalet, i andra grupper 

fungerar det inte alls. Det beror mycket på gruppen hur mogna de är. Ibland 
lägger jag upp det så att eleverna får opponera på varandra, då går det runt och 
alla får försöka säga något. 

 
13. Ja, om det är färre elever i gruppen är det fler som vågar prata. I större grupper 

är det samma elever som pratar vid varje tillfälle. 
 
14. Jag informerar eleverna om hur man ger respons och att de inte får vara taskiga 

mot varandra. Jag tar också upp hur man gör en bildanalys. Det är olika i 
grupperna hur det tas emot, vissa klarar det bra och andra är inte mogna nog. 



 

 
15. Jag brukar försöka få eleverna att arbeta koncentrerat när de är i klassrummet 

och att de tar pauser utanför klassrummet. Det är viktigt att det blir en bra 
arbetsro. Jag visar också att jag inte accepterar vad som helst. Eleverna måste 
ta hänsyn till varandra. 

 
16. Inte medvetet. 
 
17. – 
 
18. – 
 
19. Ja, det är viktigt med elevrespons. Jag försöker få igång samtal där eleverna ger 

varandra respons. 
 
20. Mycket sker spontant när jag hör hur eleverna samtalar med varandra, ibland 

har vi planerad respons. Eleverna ska ge respons på varandras arbeten. 
 
21. Det är viktigt att man reflektera över vad man gör. Det är inte alla elever som 

klarar det, det är ett av betygskriterierna för att nå ett högre betyg. 
 
22. Eleverna reflekterar genom enskilda samtal med läraren och genom 

gruppsamtal. Det fungerar bäst med enskilda samtal. Det krävs trygghet i 
gruppen för att eleverna ska våga reflektera i grupp. 

 
 
 
 


