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Sammandrag 

 
Syftet med följande studie är att ta reda på vad som ligger till grund för ett välfungerande 

klassrumssamtal i gymnasieskolans svenskundervisning och på vilket sätt samtalet har en 

funktionell roll. Vi studerar hur samtalet går till och hur den talaktivitet ser ut som äger 

rum i klassrummet mellan lärare och elever.  

Studien består av samtalsinspelningar genomförda under två olika svensklektioner  

med två olika klasser och lärare. Inspelningarna har senare transkriberats och analyserats. 

Vi följer ett helklassamtal och ett mindre gruppsamtal, där vi studerar hur talaktiviteten 

ser ut mellan lärare och elever. Genom en enkätstudie studeras bland annat lärares och 

elevers inställningar till samtalen. 

Resultatet visar att i helklassamtalet var läraren en tydlig ledare och upptog den 

största delen av taltiden. I gruppsamtalet har eleverna nästan lika många ord som läraren, 

vilket visar att eleverna klarar av att leda ett samtal på egen hand. Både lärare och elever 

efterfrågar diskussioner i svenskundervisningen, det vill säga att alla är delaktiga och att 

det blir ett dialogiskt klassrum. Båda lärarna anser att det förekommer problem med 

tystlåtna respektive pratsamma elever. För att förebygga detta bör man som lärare skapa 

samtalssituationer där alla får lika stort utrymme, exempelvis diskussioner i mindre 

grupper. En av lärarna i undersökningen menar att det bästa sättet att hålla igång ett 

samtal är att ställa bra och engagerande frågor som berör så många som möjligt.  
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1 Inledning 

Samtal mellan lärare och elever är en viktig del av svenskundervisningen, och det är 

därför viktigt att eleverna får tillfälle att diskutera och utveckla sina åsikter tillsammans 

med andra i klassrummet. Undervisningen grundas till stor del på diskussioner, och 

gruppsamtal är vanliga alternativ till den traditionella undervisningen, där läraren 

föreläser för klassen. Det är även viktigt att poängtera att med hjälp av en god 

samtalsteknik kan ett, för eleverna mindre spännande ämne, väcka intresse och stödja 

kunskapsprocessen. 

Samtalet ger människor möjligheter att dela erfarenheter med varandra. Genom 

samtalet kan vi ta del av hur en annan människa tänker och hur andra människor uppfattar 

varandra, men vi kan även lära oss en del om oss själva. Vi kan ta del av andra 

människors reaktioner och uppfattningar om omvärlden. 

Skolan ger barn och ungdomar möjlighet att i en sorts offentlighet lära sig att 

diskutera, tala inför andra och respektera varandra. Dessutom stärker i bästa fall eleverna 

sitt självförtroende och utvecklas som individer genom att våga uttrycka sin tankar och 

känslor inför andra. 

Som blivande lärare är vi intresserade av att studera detta område både ur elevers och 

lärares synvinkel. Vi tror att samtalet i svenskundervisningen har stor betydelse för 

elevers inlärning och bidrar till elevernas utveckling. I det fortsatta livet efter skolgången 

är det inte bara ämneskunskaperna som är betydelsefulla utan kanske framförallt hur man 

kommunicerar med andra människor. Därför tror vi att man som lärare med hjälp av 

samtal bidrar till ett ökat självförtroende och en mognad hos eleven. 

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna fallstudie är att studera vad som ligger till grund för ett välfungerande 

samtal i gymnasieskolans svenskundervisning och på vilket sätt samtalet har en 

funktionell roll. För att definiera ett välfungerande samtal har vi utgått från Olga Dysthes 

teorier om ett dialogiskt klassrum, där autentiska frågor, positiva bedömningar och 

uppföljningar är grunderna för samtalet. Vi har valt att studera samtalets funktion i 

klassrummet under två olika svensklektioner med två olika klasser och lärare. Vi följer ett 
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helklassamtal och ett mindre gruppsamtal där lärarna fungerar som diskussionsledare i 

båda fallen.  

Med hjälp av observationer och ljudbandsinspelningar av dessa två 

undervisningstillfällen i svenska på gymnasieskolan, vill vi ta reda på hur samtalet går till 

och hur den talaktivitet ser ut som äger rum mellan lärare och elever. Vi ska studera hur 

läraren använder sina ord och på vilket sätt lärarreaktioner på elevernas svar används i 

form av värderingar, uppföljningar och positiva bedömningar. Vi ska utöver detta ta reda 

på i vilken omfattning autentiska frågor, inramningar och överlappningar förekommer i 

samtalen och på vilket sätt eleverna får ordet i klassrummet. Vi ska se vilka skillnaderna 

är mellan ett helklass- och ett gruppsamtal. Vårt syfte är också att genom en enkätstudie 

lyfta fram elevernas och lärarnas inställning till samtalen de deltog i.  

 

2 Bakgrund 

En direkt tolkning av begreppet dialog innebär ”Ett muntligt samtal ansikte mot ansikte 

mellan två människor” (Dysthe 1996:62). Samtal är en form av kommunikation mellan 

människor. Det kan beskrivas som en process som består av ett antal händelser eller faser 

som startar med hälsning och inledning, därefter avhandlas en rad ämnen och sedan följer 

en avslutning och ett avsked (Nilsson 1993:16–17). 

I bakgrunden kommer vi att ta upp samtalet i klassrummet och problemet med att 

vissa elever har svårt att komma till tals, medan andra vill tala hela tiden. Vi visar även på 

hur taltiden i klassrummet är fördelad mellan lärare och elever. I kapitel 2.2 tar vi upp 

lärarens roll och olika uppgifter. I detta kapitel presenteras elevernas olika inlärningssätt 

och hur läraren bör ta hänsyn till dessa. Vidare diskuteras skillnaden mellan det 

monologiska och det dialogiska klassrummet och därefter beskrivs olika sätt att 

genomföra den dialogiska undervisningen. Vidare lyfts olika aspekter för talandet upp där 

det krävs självtillit och att eleven vill, vågar och kan tala inför och till en grupp. Sist vill 

vi aktualisera vad kursplanen i svenska för gymnasieskolan föreskriver om samtal i 

svenskundervisningen. 
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2.1 Kursplanen i svenska för gymnasieskolan 

Vi refererar här kursplanen i svenska för gymnasieskolan för att framhäva samtalets 

betydelse i undervisningen. Då kursplanens mål är eftersträvansvärda och nationellt 

framtagna för alla lärare och elever, vill vi uppmärksamma vad som sägs i den om samtal 

inom svenskämnet. Kursplanen betonar språkförmågan i tal och skrift. Språkets betydelse 

för identiteten och för samspelet mellan människor belyses. Utbildningen ska syfta till att 

utveckla förmågan att tala och skriva samt öka lyhördheten för andras språk och sätt att 

uttrycka sig. Skolan har en viktig uppgift att skapa goda möjligheter för elevernas 

språkutveckling som i sin tur ska skapa förutsättningar för studier och samhällsliv.  

Mål man strävar mot inom utbildningen är att eleven utvecklar en säkerhet inom tal 

och skrift samt vågar uttrycka sig i många olika sammanhang. Eleven ska även ha 

förmåga att i dialog med andra uttrycka olika tankar och åsikter (Skolverket, kursplanen i 

svenska för gymnasieskolan 2005/06).  

 

2.2 Att stimulera språkutveckling 

Elevernas självtillit är det viktigaste för talandet i klassrummet, något som betonas starkt 

i kursplanerna. Den elev som vet med sig att den är bra på att tala har en god grund att 

bygga sin självtillit på. Eleven måste vilja, våga men även kunna för att frimodigt ställa 

sig framför klassen och prata. Elevernas talträning ska ge dem självförtroende och 

utveckla en grund för att de ska klara utbildnings-, samhälls- och yrkeskrav. Man talar 

även om begreppet talängslan då en elev känner en mycket stor ängslan för att prata inför 

en grupp. Personer med sådan ängslan undviker oftast sådana situationer. Orsaker kan 

vara exempelvis bristande tilltro till det man har att säga eller blyghet (Prage & Svedner 

2000:37–38). 

 Einarsson diskuterar det offentliga klassrumssamtalet och menar då det samtal som 

utspelas i klassrummet, där alla individer i klassrummet förväntas ta del av det sagda. 

Klassrumsoffentligheten är en förberedelse för senare deltagande i den samhälleliga 

offentligheten där man talar eller skriver till många människor och olika grupper 

(Einarsson & Hultman 1984:70).  
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Samtalets funktion är alltså både kunskapsutvecklande och en sorts talträning. 

Eleverna ska vänja sig vid att våga tala inför en grupp utan rädsla, även om det yttrade 

inte är färdigtänkt eller korrekt. Ett annat viktigt inslag i språkträningen är att eleverna 

ska ställas inför nya och olika sorters problem, vilket leder till att nya krav ställs på deras 

sätt att uttrycka sig (Svedner 1999:113). 

 

 

 
 Psykologiska aspekter Tekniska aspekter 
 
 
Tala i grupp 

 
Att vilja och våga tala 
i icke vardagligt 
sammanhang 

 
Att kunna tala högt, 
tydligt och avspänt 
med ögonkontakt 

 
 
Tala till en grupp 

 
Att vilja och våga framträda 
inför en helt eller delvis 
okänd grupp 

 
Att kunna använda 
manus och hålla 
kontakt med åhörarna 

 
 

Figur 1: Aspekter på talandet i klassrummet enligt Prage & Svedner (2000:38) 

 

I figur 1 ovanför framställs fyra aspekter på talandet i klassrummet. För att talandet ska 

bli till bör både psykologiska och tekniska aspekter tillgodoses. Eleven måste både vilja 

och våga tala både i en grupp och till en grupp. De tekniska aspekterna handlar om att 

kunna tala högt och hålla ögonkontakt med åhörarna (Prage & Svedner 2000:38). 

 

2.3 Samtalet som undervisningsform 

Samtal mellan lärare och elever är viktigt i undervisningen, men det förekommer vissa 

problem för samtal i helklass (Svedner 1999:111ff). Ofta är situationen under ett samtal i 

klassrummet att en liten grupp yttrar sig medan majoriteten av klassen lyssnar, något som 

ofta medför att det blir svårt för alla att komma till tals. Det är inte heller ovanligt att det 

finns en eller flera elever som vill tala hela tiden, diskutera problem och svara på alla 

frågor och som totalt tar för mycket taltid i anspråk. En viktig uppgift hos läraren blir att 

ha kontroll över gruppen och situationen för att se hur samtalsaktiviteten är fördelad. 
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Läraren kan behöva bortse från vissa elever som ständigt begär ordet och låta andra 

elever komma till tals. Det krävs att den elev som suttit tyst under stora delar av samtalet 

och vill säga något får ordet och att den elev som pratat mycket inte får ordet på ett tag. 

Lärarens samtalsledning är fri, informell men samtidigt ansvarsfull (Prage & Svedner 

2000:30–31).  

Läraren kan även behöva tänka på att särskilt engagera de elever som vanligtvis har 

svårt att uttrycka sin åsikt, vilket kan verka påtvingande och kanske till viss del 

obehagligt. Normalt för en helklassdiskussion är att det ofta är en liten grupp av elever 

som yttrar sig och andra som främst lyssnar. För att undvika detta menar Svedner att man 

helt enkelt ska dela in klassen i smågrupper för att senare ta en diskussion tillsammans 

och belysa vad man kommit fram till i grupperna (Svedner 1999:111ff).  

Det förekommer i varje klass vanligen flera elever som talar ganska mycket under en 

lektion. I regel brukar det vara cirka tre pojkar och en eller ett par flickor som är de 

dominerande språkbrukarna bland eleverna i klassrummet, detta enligt Einarssons och 

Hultmans undersökningar i klassrumssituationer. Men i jämförelse med läraren talar en 

hel del elever väldigt lite i klassrummet under en skoldag (Einarsson & Hultman 

1984:83).  

Språkmiljön i klassrummet karaktäriseras av att läraren är den person som upptar 

mest tid av talutrymmet. Man talar om tvåtredjedelsregeln som innebär att läraren upptar 

2/3 av taltiden i klassrummet och eleverna svarar för 1/3 under en lektion. Av elevernas 

tredjedel svarar pojkarna som grupp för två tredjedelar och flickorna som grupp för 

endast en tredjedel av taltiden under en lektion (Einarsson & Hultman 1984:82). 

Vygotskij myntade begreppet ”Den närmaste utvecklingszonen”, vilket länge har 

utgjort kärnan i de analyser som förespråkar att barn lär genom interaktion med en ”mer 

kompetent annan”. I klassrumssammanhang syftar detta då i första hand på läraren. I 

undersökningar där man studerat hur lärare och elever stöder varandras yttranden för att 

de ska utvecklas vidare till meningsfulla samtal, har man fokuserat på denna teori. 

Läraren kan stödja barnens lärande genom att strukturera undervisningen till att bli mer 

verbal och på så sätt ge barnet språkliga redskap. Huvudtanken är att lärandet sker genom 

språket och att lärandet på så sätt kommer till uttryck genom att eleven blir en alltmer 

aktiv part i en språklig samverkan (Dysthe 2001:172). 
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Den så kallade IRF-strukturen (Sinclair & Coulthart 1975) gäller förhållandet mellan 

initiering, respons och uppföljning (follow up). Studiet av förhållandet mellan dessa tre 

begrepp är viktigt för att vi ska få en uppfattning om vad som skulle kunna känneteckna 

en god kvalitet på samtalet och elevens lärande. Med initiering (I) syftar man främst på 

ett lärarinitiativ som kan bestå till exempel av en kontrollerande fråga om känd 

information som kan bedömas som rätt eller fel. Respons (R) sker därefter i form av ett 

elevsvar som följs av att eleven får en uppföljning (F) av läraren som en bekräftelse. 

Cirka två tredjedelar av lärarens taltid i klassrummet används till IRF-sekvenser (Dysthe 

2001:172–175). 

 

2.4 Roller i klassrummet 

I följande kapitel kommer vi att ta upp en något förenklad framställning av hur samspelet 

mellan läraren och eleverna sker i klassrummet. Fokuseringen kommer att ligga på 

lärarens uppgifter och hans eller hennes olika funktioner i undervisningen. Rollen som 

ledare, stödjare, handledare och ordförande är en del av lärarens vardag. Läraren 

använder envägskommunikation i många sammanhang, då han eller hon informerar eller 

instruerar. I svenskämnet förekommer detta exempelvis då läraren berättar om en 

författare eller ett verk. Som informatör eller instruktör är läraren den som huvudsakligen 

har ordet men ger eleverna möjlighet att komma till tals då och då. När läraren däremot 

fungerar som diskussionsledare är han eller hon den person som är minst aktiv och 

eleverna förväntas vara aktiva. Här är inte läraren passiv utan ska fördela ordet och låta så 

många som möjligt komma till tals i klassen, läraren ska sammanfatta och strukturera vid 

behov samt upprätthålla disciplin och ordning under samtalets gång. Ibland kan det, för 

att få fart på samtalet, vara en hjälp att provocera eleverna så att en mer livlig diskussion 

ska uppstå. Dessutom är det viktigt att läraren ställer kontrollfrågor för att ta reda på om 

eleverna har lärt sig något eller för att se deras kunskaper. Frågor av olika slag som 

sonderande, pejlande och stödjande är alla autentiska frågor. De kontrollerande frågorna 

är däremot av den sort där läraren redan vet svaret, och här kan uppföljningen bestå av ett 

konstaterande om huruvida svaret var rätt eller fel. Dock har det påtalats i tidigare 

forskning att frågor i klassrumssituationer bör vara av autentisk karaktär, vilket enligt 
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Svedner ibland upplevs som omöjligt eftersom läraren emellanåt bara vill veta att 

eleverna förstått (Svedner 1999:23–24).  

Lärarens uppgift är främst att fungera som en stödperson i de samtal som eleverna för 

i både helklass och mindre grupper. Dennes närvaro har ofta en påtaglig effekt på 

gruppen eller klassen som diskuterar. Eleverna talar då ofta till läraren istället för hela 

gruppen. Lärarens blotta närvaro kan också återkalla vissa grupper till ordningen, det vill 

säga till samtalsämnet (Svedner 1999:112–113). 

Det gäller att variera undervisningen så att den kan passa alla elever, något Svedner 

kallar subjektiv relevans, att eleven känner att uppgiften är meningsfull. Många elever har 

främst kortsiktiga behov. Detta innebär att de vill göra saker som är roliga i skolan, och 

syssla med det som är intressant här och nu. Konflikten i detta sammanhang kan bli 

påtaglig då läraren följer kurs- och läroplanens långsiktiga behov av undervisning, läraren 

tänker på elevernas framtid i ett längre perspektiv än vad eleverna själva gör. Här blir 

lärarens uppgift att främst övertyga eleverna om vikten av det aktuella samtalsämnet och i 

vissa fall även gå emot elevernas önskemål. Det är ingen ovanlighet att eleverna ändrar 

åsikt och attityd då de tagit till sig för dem själva värdefull kunskap (Svedner 1999:22). 

Att låta eleverna reflektera över vad de lärt sig är en viktig faktor vid elevernas 

inlärning. Reflektionen hos eleven är pågående i både skrivande och samtalande form och 

lika viktigt i båda formerna. Denna undervisningsprincip bygger på att elever i samspel 

med andra utvecklar tankar som aldrig skulle ha uppkommit i monologisk form. Därför är 

muntlig och skriftlig bearbetning ett viktigt inslag vid effektiv inlärning (Svedner 

1999:31). 

 

2.5 Dialogiskt och monologiskt klassrum 

Man ställer ofta det monologiska klassrummet mot det dialogiska. Monologiskt har sedan 

länge varit kännetecknande för det traditionella klassrummet, som då karaktäriseras av en 

envägskommunikation från den som sitter inne med kunskap till dem som saknar den och 

som ska ta den till sig. Detta har ansetts vara det naturliga sättet att undervisa. Det 

dialogiska klassrummet är det som man idag vill försöka uppnå. Inget klassrum kan dock 

bli helt dialogiskt men en sådan strävan är önskvärd, eftersom läraren i det monologiska 
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klassrummet ofta enbart förmedlar given kunskap, representerad i läroböcker, och inte 

alltid knyter an till elevernas erfarenheter. Då lärarna utgår från egna referensramar ter 

sig detta främmande för eleverna, och en dialog med gemensam referensram är svår att 

uppnå. Den grundläggande aspekten på dialogen är att all förståelse är aktiv och social. 

Man finner kunskapen och meningen tillsammans med andra, och lärandet växer fram 

genom ett dialogiskt samspel (Dysthe 1996:222–228). 

Det flerstämmiga klassrummet bör utnyttjas på ett medvetet sätt av läraren eftersom 

eleverna innehar olika röster. Rösterna hos eleverna brukar man definiera som   

svarsroller. De flesta lärare eftersträvar idag fler diskussioner i klassrummet, men det 

betyder inte att det är fler röster som blir hörda, då få elever är verbalt aktiva. Ofta är det 

samma grupp elever som talar respektive tiger. De tystlåtna lyssnar inte alltid på ”de 

pratsamma” eftersom de inte förväntar sig att de kan lära sig något från någon annan än 

läraren, som innehar den största makten i klassrummet. Detta är ett exempel på när 

flerstämmigheten inte utnyttjas, när det som eleverna säger inte anses ha någon status 

(Dysthe 1996:229). 

När man studerar samtal behandlas bland annat regler för turtagning, det vill säga hur 

repliker avlöser varandra mellan de personer som samtalar. Det som skiljer dialoger från 

monologer är att det dialogiska samtalet handlar om samspel mellan deltagarna. Den 

person som talar för stunden håller samtidigt kontakt med motparten genom att denne ger 

så kallade samtalsstöd såsom nickanden, hummanden och olika former av instämmanden 

(Einarsson & Hultman 1984:68–69). 

 

2.6 Vad händer i ett samtal? 

I detta kapitel följer en redogörelse för lärarens sätt att gå vidare efter att eleven besvarat 

lärarfrågan. Vi tar upp inramningar, olika sätt för eleven att komma till tals i klassrummet 

och autentiska frågor. Vi kan urskilja tre olika typer av lärarreaktioner på elevernas svar; 

uppföljningar, värderingar och positiva bedömningar. Sist tar vi upp lärarens eller 

elevernas sätt att avbryta samtalet (överlappningar). 
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2.6.1 Inramningar 
En svensklektion kan innehålla olika sorters undervisning, alltifrån litteratur till 

grammatik. Lektionen delas sedan in i avsnitt, innehållsligt och metodiskt sammanhållna 

delar. När läraren övergår till ett nytt avsnitt markeras detta genom en inramning. Läraren 

markerar alltså att ett avsnitt är slut och ett annat börjar. Genom inramningarna styr 

läraren lektionens gång (Einarsson & Hultman 1984:80–81). Nya ämnen kan föras in i 

samtalet på ett tydligt gränsmarkerat sätt. Ibland sker ämnesväxlingen mer eller mindre 

abrupt, men det är heller inte ovanligt att ämnesövergången sker successivt. Uttryck som: 

apropå ingenting och det du berättade tidigare, är exempel på inramningar där ett nytt 

ämne introduceras. En förutsättning för att ett ämnesbyte ska kunna ske är att föregående 

ämne är något så när avslutat och uttömt. Om samtalet ska kunna leva vidare måste ett 

nytt ämne tas upp (Norrby 2004:171). 

 

2.6.2 Olika sätt att bli tilldelad ordet 
Vi kan urskilja olika sätt för eleven att få komma till tals i samtalssituationer. När läraren 

dyker på eleven och ställer frågor utan markering av eleven kallas detta LU (Här står L 

för läraren och U:et för utan markering). När eleven markerar med handuppräckning och 

får ordet av läraren kallas detta för LM (M:et betecknar markering). När eleven tar ordet 

utan att markera kallas detta för EU (E:et står för elev) (Einarsson & Hultman 1984:67). 

 

2.6.3 Autentiska frågor 
Autentiska frågor har inga säkerställda svar, utan uppmanar eleverna att utmana sina 

uppfattningar för att tänka själva. Läraren kan exempelvis fråga ”varför” eller ”varför 

tycker du så”. Tonvikten ligger på att tankeprocesserna hos eleverna sätts igång för att 

utveckla förståelsen. Autentiska frågor betonar att eleverna är betydelsefulla och att 

inlärningen är en aktiv process (Dysthe 1996:232–234). 

 

2.6.4 Uppföljningar 
Uppföljning av elevsvar är en teknik som innebär att läraren i kommande fråga bygger 

vidare på det eleven svarat i den föregående. På detta sätt fortsätter eleven att reflektera 
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över vad han eller hon just sagt. Viktigt är att läraren har god förmåga att lyssna noggrant 

för att sedan kunna införliva det viktiga i ett elevsvar i det som sägs i nästa fråga (Dysthe 

1996:232–234). 

 

2.6.4.1 Värderingar 

Samtalet mellan lärare och elever förlöper med vad som Einarsson liknar vid en 

tennismatch. Läraren ställer frågor och uppmaningar på vilka eleverna svarar, och 

därefter returnerar läraren en så kallad värdering av elevernas svar. Då läraren värderar 

elevsvaret är ordvalet ofta kort och stereotypt i form av ett Fint! eller Bra! (Einarsson & 

Hultman 1984:76,113). 

 

2.6.4.2 Positiva bedömningar 

Positiv bedömning är ett steg efter uppföljningen som fokuserar på att läraren bygger 

vidare på elevens svar, och sedan låter detta styra samtalets fortsatta förlopp. Genom att 

låta elevens svar utgöra grund för det fortsatta samtalet visar läraren vikten och det 

värdefulla i det som eleven sagt. Ett enkelt ”fint” eller ”bra” har inte en lika positiv effekt 

på jagbilden eftersom det inte alltid framgår vad det är som är bra i svaret. Läraren skall 

med den här typen av metod inte fokusera på att avgöra om elevens svar är rätt eller fel, 

utan istället söka viktiga tankar och idéer hos eleverna (Dysthe 1996:232–234). 

 

2.6.5 Överlappningar 
Överlappningar är ett annat begrepp för samtidigt tal. Med överlappningar menas att man 

pratar i mun på varandra, och det kan upplevas som en störning av den som lyssnar 

(Nilsson 1993:63). Överlappningar innebär emellertid inte alltid att talarna är inbegripna i 

en kamp om ordet. Det kan istället vara så att talaren helt enkelt vill visa sin entusiasm 

över att få delta i samtalet. En människa som talar ivrigt behöver inte vara ute efter att 

tysta den andra, utan vill ge stöd och visa engagemang (Adelswärd 1999:34). 
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3 Metod och material 

Fokus ligger på det lärarhandledda klassrumssamtalet där läraren diskuterar och samtalar 

tillsammans med eleverna i helklass eller i mindre grupp, eftersom det är den sortens 

samtal vi anser viktigt att belysa. Samtalsformer som handledningssamtal, gruppsamtal 

utan lärare eller helklassamtal lett av elever kommer alltså inte att studeras.  

I helklassamtalet tas följande upp: Värderingar, uppföljningar av elevsvar, autentiska 

frågor, inramningar, positiv bedömning och överlappningar.  

I diskussionsgruppens samtal tas följande drag upp vilka är utmärkande: 

uppföljningar av elevsvar och överlappningar. 

 

3.1 Inspelningar och observationer 

Undersökningen består av ljudsinspelningar av två olika svensklektioner med två olika 

lärare vid en gymnasieskola i Sydsverige. Det första samtalet är en lärarledd 

helklassdiskussion, medan det andra är en mindre gruppdiskussion ledd av en lärare. Vi 

skrev också ner observationer av samtalsförloppet som vi gjorde i klassrummet under 

inspelningarna. Dessa anteckningar används som kompletterande material.  

Inspelningarna gjordes med hjälp av en mini-disc med tillhörande mikrofon. I 

helklassamtalet placerades utrustningen längst bak i klassrummet. I diskussionsgruppens 

samtal placerade vi utrustningen i mitten av det bord gruppen satt runt.  

Det inspelade materialet är totalt 82 minuter. Helklassgruppens samtal är totalt 42 

minuter. Här har vi valt ut två delar ur samtalet där varje transkriberad del är 10 minuter 

(Bilaga 1). Diskussionsgruppens inspelade material är totalt 40 minuter och det 

transkriberade materialet är 10 minuter långt (Bilaga 2). Vi valde att transkribera delar ur 

helklassgruppens samtal där läraren diskuterade tillsammans med klassen och valde bort 

den del där eleverna arbetade självständigt. Diskussionsgruppen samtalade tillsammans 

med läraren under hela lektionen, och vi valde godtyckligt ut de första 10 minuterna för 

analys och transkription. 
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3.2 Enkät 

Efter inspelningen delades två olika enkäter ut till både elever och lärare i de olika 

klasserna (Bilaga 3 och 4). Elevenkäten delades ut vid lektionens slut och består av nio 

frågor. Vissa av frågorna berör hur eleverna ser på samtalet, hur det fungerade mellan 

lärare och elever och hur de ser på sin egen delaktighet. En fråga berör vad eleverna anser 

vara den bästa inlärningsformen och hur de anser den bästa respektive värsta 

svensklektionen skulle se ut. Vi har valt att presentera elevernas svar på frågorna 1, 3, 5 

och 7 eftersom vi anser dessa vara mest relevanta i förhållande till vårt syfte.  

Lärarenkäten delades ut efter lektionens slut och innehåller sju frågor. Enkäten berör 

vad läraren anser vara ett välfungerande samtal, hur ett samtal hålls igång och i vilka 

sammanhang samtalen är betydelsefulla. Resterande frågor handlar om hur samtalet 

upplevdes, synen på elevernas delaktighet och om det finns någon skillnad mellan flickor 

och pojkar i samtalssammanhang. Den sista frågan handlar om problemet med att det 

finns pratsamma respektive tystlåtna elever i klassrummet. Då vissa frågor i enkäten står 

utanför uppsatsens ämne, har vi bortsett från dessa och valt att redogöra för fråga 1, 2, 4 

och 7.  

 

3.3 Skola och informanter 

Den första gruppen, här benämnd helklassgruppen, har 21 elever, 15 flickor och 6 pojkar 

16–17 år. Eleverna studerar sitt första år på samhällsprogrammet vid en gymnasieskola i 

Sydsverige. Helklassgruppens lärare undervisar i ämnena svenska och engelska. Den 

andra gruppen, här kallad diskussionsgruppen, ingår i en klass med 20 elever, 9 flickor 

och 11 pojkar 18–19 år. Fyra av dessa, tre flickor och en pojke, deltog i en inspelad 

mindre gruppdiskussion men alla 20 har besvarat enkäten. Dessa studerar sitt tredje år vid 

samma gymnasium på det naturvetenskapliga programmet. Diskussionsgruppens lärare 

undervisar i ämnena svenska och historia. Båda lärarna är män. I samtalsanalysen är alla 

namn fingerade. Undersökningen har utförts vid två olika undervisningstillfällen i ämnet 

svenska. Vår inspelning gjordes en vanlig skoldag och påverkades efter vad vi kan 
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bedöma inte nämnvärt av vårt besök. Skolan är en kommunal gymnasieskola med 

teoretisk profil, där det går cirka 1 500 elever på fem olika program. 

 

3.4 Teckenförklaring  

I det transkriberade samtalet används olika tecken vilka förklaras nedan.  

 

(.)  Paus längre än 3 sekunder i en mening. Pauser under 3 sekunder 

kommer inte att markeras. 

[ ] Med överlappande tal menas när två talare pratar samtidigt. 

SKRATT  Metakommentarer och agerande skrivs med versaler. 

(FRÅGANDE) Tonfall markeras med versaler inom parentes. 

(xxx)   Omöjligt att uppfatta vad talaren säger. 

Va:nsinnig  Förlängning av föregående ljud. 

Intressant  Ordet betonas starkt. 

+hör+   Sägs med högre röst än normalt. 

 

Källa: Fritt efter Norrby 2004:98–99  

 

3.5  Metod- och materialkritik 

Resultatet kan ha sett annorlunda om undersökningen genomförts under en längre 

tidsperiod. Man kunde då ha följt eleverna under flera lektioner och på så sätt lärt känna 

dem och sett deras utveckling. Likaså skulle det vara intressant att se lärarens olika 

undervisningssätt under flera lektioner och tagit lärdom av dem. Vår studie ska betraktas 

som en mindre fallstudie med de begränsningar i generaliserbarhet som detta innebär.  

Denna undersökning hade kunnat ses ur ett genusperspektiv om vi jämfört pojkar och 

flickors roller i samtal och om vi studerat både manliga och kvinnliga lärare för att se om 

det framkommit olikheter mellan dem i undervisningssammanhang.  
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Frågan är i hur hög grad inspelningarna och vår vuxennärvaro påverkade samtalen, 

om eleverna ändrade språk och attityd jämfört med hur de brukar uppföra sig. Efter våra 

analyser och observationer tror vi inte att detta har haft någon märkbar effekt på 

resultaten. 

När man genomför en enkätstudie stämmer inte alltid elevernas svar överens med hur 

de agerar i verkligheten. Ett annat problem är att eleverna kanske svarar på ett sätt men 

menar något annat eller att de fyller i enkäten på ett oseriöst sätt. Genom anonymiteten 

får de dock möjlighet att framföra synpunkter som de annars kanske inte hade vågat stå 

för.      

 

4 Resultat och analys 

I resultatkapitlet kommer vi att redovisa de två studerade samtalen var för sig med hjälp 

av exempel ur de transkriberade bilagorna. Vi har i båda samtalen räknat ord och repliker 

för att studera hur mycket läraren respektive eleverna talar. Vidare tar vi upp och belyser 

olika typer av lärarreaktioner på elevernas svar och andra utmärkande drag för samtalen. 

Därefter presenteras elevernas enkätsvar tillsammans med en analys. Sist i resultatkapitlet 

redovisas lärarnas enkätsvar tillsammans med en summerande analys av dem.  

 

4.1 Helklassgruppens samtal 

Helklassgruppens lektion (bilaga 1) handlar om lyrik, och klassen får som uppgift att 

analysera och diskutera en låttext av en känd musikgrupp. Men lärare 1 inleder lektionen 

med att kommentera aktuella kommande händelser såsom sportlov och schlagerfestivalen 

med eleverna. Därefter arbetar eleverna gruppvis med att analysera låttexten. Lektionen 

avslutas därefter med en gemensam genomgång av lyrikanalysen i helklass. De delar som 

transkriberats och analyserats är koncentrerade till de första cirka 10 minuterna och de 

sista 10 minuterna av lektionen, det vill säga den tid då läraren diskuterar med klassen.  
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Tabell 1: Samtalets fördelning av ord 

Totalt antal ord Lärarens ord Elevernas ord 
 
1 680 
100 % 

 
1 114 
66 % 

 
566 
34 % 

 
 
Av tabell 1 framgår att det totala antalet ord uppgår till 1 680 ord.  Läraren står för 1 114 

av dessa, och eleverna för 566, vilket innebär att läraren upptar 66 % och eleverna 34 % 

av taltiden. Detta överensstämmer med tvåtredjedelsregeln där läraren är den som upptar 

två tredjedelar och eleverna en tredjedel av taltiden i klassrummet (Einarsson & Hultman 

1984:82).  

 

4.1.1 Frågor och svar under samtalet 
Läraren ställer 28 frågor till eleverna. Elevsvaren är 37 till antalet. Eleverna ställer frågor 

till läraren vid tre tillfällen som läraren besvarar lika många gånger. Det höga antalet 

elevsvar visar på att eleverna är engagerade i diskussionsämnet och aktivt besvarar 

frågor. Läraren har 52 repliker och eleverna 47, vilket visar att fördelningen mellan 

samtalsturerna är jämn.   

 

4.1.2 Inramningar 
När läraren vill styra in eleverna på ett nytt ämne sker detta med hjälp av olika 

inramningar, vilka kursiveras i följande exempel: 

 

Exempel 1 

1 Lärare 1: Hörrni (.)vi ska snart ehh (.) fortsätta med ehh  
2 lyrikanalysen  

 
 
Exempel 2 
 

22 Lärare 1: Nu är det så här att (.) såg jag idag faktiskt (.) 
23 att på lördag så inleds någonting som väldigt många(.)svenskar 
24 (.) finner vara av största vikt (.) vad är det jag syftar på 
25 (.) Emma (FRÅGANDE)  
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Exempel 3 
 
146 Lärare 1: Vi kan ju börja där igen då (.) nummer tretton då 
147 om inte alla kommit dit  
 

 

Det framgår tydligt att det är läraren som styr lektionen och leder in eleverna på nya 

ämnen. Med hjälp av inramningarna strukturerar läraren upp lektionen och markerar när 

ett avsnitt är slut och ett annat börjar (jfr Einarsson & Hultman 1984:80–81). I det första 

exemplet inleder läraren lektionen med att återkalla elevernas uppmärksamhet till 

ordningen. I det här fallet används Hörrni vi ska snart… som en inledning till det som 

komma skall. I det andra exemplet inleds ett nytt ämne på ett fängslande sätt då läraren 

låter eleverna gissa vad det är han syftar på. I det här fallet sker inramningen i form av Nu 

är det så här att såg jag idag faktiskt…  

I det tredje exemplet använder läraren inramningen Vi kan börja där igen då… för att 

gå vidare i genomgången av elevernas uppgift. Norrby menar att ett ämnesbyte endast 

kan ske när föregående ämne är uttömt. I ovanstående exempel handlar det till skillnad 

från Norrbys teori om att lektionen har ett begränsat tidsutrymme, och att det är lärarens 

uppgift att se till så att lektionen går framåt och så mycket som möjligt blir utfört (jfr 

Norrby 2004:171). 

 

4.1.3 Autentiska frågor 
Läraren använder en autentisk fråga vid ett tillfälle: 

 

190 Cissi: Kärlek på alla plan 
191 Lärare 1: Vad menar ni med dä (FRÅGANDE)  
 

I detta exempel ber läraren någon av eleverna att utveckla sitt svar ytterligare för att få 

eleven att utmana sin egen uppfattning och på så sätt utveckla förståelsen. Det 

förekommer flera elevsvar i diskussionen där läraren hade haft möjlighet att använda 

autentiska frågor. Det är därför synd att elevernas svar inte bemöts med en autentisk 

fråga, eftersom eleverna tycks ha genomtänkta och ambitiösa svar. När eleverna får 
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möjlighet att utveckla sina svar känner de sig betydelsefulla och inlärningen blir en aktiv 

process. Vi kan tänka oss att anledningen till avsaknaden av autentiska frågor beror på 

lärarens tidspress och krav på att hinna med många elevsvar på kort tid (jfr Dysthe 

1996:232–234). 

 

4.1.4 Uppföljningar  
Efter att en elev besvarat lärarens fråga följs detta upp 11 gånger. Elevsvaren följs upp av 

läraren och utvecklas till en ny fråga vid två tillfällen. Exempel på detta: 

 

Exempel 1 

89 John: Jag tänkte såhär att den va så lite sorgsen (xxx) 
90 Lärare 1: I och med att det e en ganska sorgsen låt (.) en   
91 halvt melankolisk låt va (.) eller hur (.) påverkar det då   
92 bedömningen påverkar det tolkningen Frida (FRÅGANDE)  
 
 

Exempel 2 
 
108 Cissi: (ROPANDE) Man hör man hör ju honom +aaaaaaaaaa mitt  
109 li:v+ för jag tjänar inte tillräckligt med pengar (.) det e 
110 ju hans det e ju så man +hör+ ju honom (.) man hör ju honom 
111 (.) i huvet hela tiden 
/.../ 
113 Lärare 1:  [Det där är ju verkligen intressant va (.) därför 
114 att]  
115 För för läser man en intervju med Kent (.) så så återkommer 
116 ju Kent ju till det här (.) att varför gör ni det här (.) jo 
117 (.) för att tjäna pengar kan man förena det här  
/…/      
123 (FRÅGANDE) (.) Är det så att vi tycker sämre om det här  
124 bandet för att de gett uttryck för att de faktiskt delvis  
125 åtminstone gör det här för pengarna (.) Isak (FRÅGANDE)  
 

 

I det första exemplet upprepar läraren elevens svar och utvecklar det ytterligare så att det 

blir en ny fråga. I det andra exemplet påpekar läraren att svaret är intressant och utvecklar 

det till flera nya frågor som en annan elev får möjlighet att besvara. När läraren följer upp 

och utvecklar elevernas svar känner eleverna att deras svar blir meningsfulla (jfr Dysthe 

1996:232–234). 
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4.1.4.1 Värderingar 

Läraren använder ofta korta uttryck då han bedömer elevernas svar i samtalet. 

Värderingar förekommer vid 14 olika tillfällen i samtalet. Exempel på detta kursiveras i 

följande exempel: 

 

 

Exempel 1 

4 Lärare 1: /…/ Vi närmar oss de två sista lektionerna här (.)  
5 eller hur och ska ni göra något speciellt förresten (FRÅGANDE) 
6 Axel: Ja jag ska till Stockholm och köpa skivor 
7 Lärare 1: Jaha gediget program  
 

Exempel 2 

195 Lärare 1: Fint vad har herrarna (FRÅGANDE) 
196 Krille: Vi har kärlek svek och hat tillsammans med en kamp 
197 för att sticka ut 
198 Lärare 1: Det va ju bra men väldigt långt (.) få se (.) läs 
199 upp den en gång till (.) å lite högre (UPPMANANDE) 

 

Exempel 3 

179 Lärare 1: SKRIVER PÅ TAVLAN okej (.) vi formulerar det på det 
180 sättet (.) Tack (.) då går vi till ehh (.) vad säger ni    
181 (PEKAR FRÅGANDE) 
182 Elin: En dröm som gått i kras 
183 Lärare 1: Fint (SKRIVER PÅ TAVLAN)  
 
 

I varje exempel ovan ställer läraren en fråga som besvaras av eleven. Därefter värderas 

svaret av läraren som snabbt går vidare till nästa punkt. Dialogen ovan följer mönstret 

som Einarsson liknar vid en tennismatch (Einarsson & Hultman 1984:76,113). I 

ovanstående exempel returnerar läraren elevernas svar med en kort värdering i form av 

jaha gediget program, Det va ju bra men väldigt långt och fint. I lärarens korta värdering 

av elevsvaret framgår det inte vad i svaret som är bra. När inte elevens svar följs upp av 

läraren, vilket det i de här fallen fanns möjlighet till, känner inte eleverna att deras svar är 

meningsfulla. Elevernas svar som Kärlek svek och hat tillsammans med en kamp för att 

sticka ut (exempel 2) och En dröm som gått i kras (exempel 3) borde utvecklats vidare av 
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läraren så att eleverna hade fått möjlighet att förtydliga svarets innebörd och på så sätt 

utveckla sina tankar (jfr Dysthe 1996:232–234).  

 

 

4.1.5 Överlappningar 
 
Läraren avbyter eleverna vid tre tillfällen. Överlappningar markeras med följande tecken:  

[ ]. Exempel på detta:  

 

Exempel 1 

8 Björn: Jag vet inte (.) jag funderar på att åka till Göteborg 
och gå på SM i baristakunskap 

9 Lärare 1: SM i (FRÅGANDE) 
10 Björn: Baristakunskap (.) göra kaffe 
11 SKRATT 
12 Cissi: Hallå: (.) alla blir så ahhh jag förstår inte dig     
13 (ROPANDE) 
14 Lärare 1:    [Vi kommer ihåg Björns vi kommer ihåg 
15 Björns demonstration eller hur](FRÅGANDE) 

 

 
Exempel 2 (Samma exempel finns i ett längre utdrag på s.20) 
 
108 Cissi: (ROPANDE) Man hör man hör ju honom +aaaaaaaaaa mitt 
109 li:v+ för jag tjänar inte tillräckligt med pengar (.)det e ju 
110 hans det e ju så man +hör+ ju honom (.) man hör ju honom (.) 
111 i huvet hela tiden 
/…/ 
113 Lärare 1: [Det där är ju verkligen intressant va (.) därför 
114 att]  
115 För för läser man en intervju med Kent så så återkommer  
116 ju Kent ju till det här (.) att varför gör ni det här (.) jo 
117 (.) för att tjäna pengar /…/ 

 

 

 

 

 

En elev avbryter läraren vid ett tillfälle. Exempel på detta:  
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Exempel 3 

142 Cissi: Fan vad mänskliga dom ä (HÖGLJUTT) 
143 Lärare 1:         [Men jag menar vi kan ju börja där] 
144 Cissi:     [Då blev dom lite bättre för dom 
145 finns på riktigt] 

 

I det första exemplet talar eleven (Cissi) rakt ut i klassrummet, kommenterar vad 

föregående talare säger och påpekar att hon inte förstår vad han (Björn) menar. Läraren 

överröstar och avbryter eleven (Cissi) och tvingas upprepa sig för att bli hörd: Vi kommer 

ihåg Björns vi kommer ihåg Björns demonstration eller hur. Före Cissis överlappande tal 

förde läraren en dialog med Björn inför hela klassen. Läraren är angelägen om att 

fortsätta dialogen även efter Cissis överlappning.  

I det andra exemplet avbryter läraren eleven för att instämma och visa att svaret är 

intressant. Läraren fortsätter med att följa upp Cissis svar och berättar för klassen vad han 

läst i en intervju om detta. Läraren avbryter inte eleven för att störa utan för att visa 

engagemang och vilja att berätta vidare för klassen. 

 I det tredje exemplet avbryter läraren eleven först, varpå eleven i sin tur avbryter 

läraren. Detta är ett tydligt exempel på att diskussionen är livlig och eleven är engagerad 

och vill föra fram sin åsikt. Läraren i sin tur visar att han har mycket att berätta för 

eleverna om ämnet (jfr Adelswärd 1999:34). I alla de tre exemplen är det samma elev 

som antingen blir avbruten eller avbryter läraren. Enligt våra spekulationer och 

observationer är den här eleven (Cissi) en av de mer pratsamma vilket kan uppfattas som 

både negativt och positivt. Negativt i den mån att hon tar för stor plats och hindrar andra 

från att ta ordet och positivt för att hon är en av de elever som håller samtalet levande och 

har mycket intressant att föra fram. Hon verkar intresserad och engagerad i ämnet som 

diskuteras och har därmed många repliker i samtalet. Pratsamma elever som har mycket 

att tillföra i diskussioner kan vara en tillgång för läraren då de bidrar till att samtalet flyter 

på.  
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4.2 Helklassgruppens enkätundersökning 

Nedan presenteras elevernas svar om välfungerande samtal i klassrummet, inställning till 

det analyserade samtalet och hur den egna delaktigheten uppfattas. Det sista enkätsvaret 

belyser elevernas åsikt om det bästa sättet för att komma till tals (Se enkätfrågor bilaga 

3). Efter resultatredovisningen av enkätsvaren följer en summerande analys. 

 

4.2.1 Välfungerande samtal mellan lärare och elever  
De flesta anser att det är viktigt att det blir en diskussion mellan lärare och elever och att 

alla är lika mycket delaktiga och blir respekterade för sina åsikter. Några upplever det 

som tryggast om ingen talar rakt ut i luften (EU). Två elever menar att man som elev 

skall få säga vad man vill, känna sig delaktig och få vara med och bestämma. Tre av 

eleverna är i behov av ömsesidighet och att läraren kan sätta sig in i elevernas situation 

genom att delta i samtalet. En elev anser att läraren rättvist skall ge ordet till eleverna. 

 

4.2.2 Inställning till samtalet  
Alla elever anser att dagens samtal i klassrummet fungerade bra. Majoriteten av eleverna 

upplever läraren som väldigt engagerad i sitt ämne, vilket gör honom till en bra lärare. 

Läraren har lätt att få igång ett samtal där alla är delaktiga anser flera elever. Några menar 

att dagens lektion var humoristisk och engagerande liksom avspänd samtidigt som 

diskussionsämnet berörde eleverna. Någon tycker att dagens lektion var bättre än vanligt 

då alla fick chans att säga något under lektionen. ”Man känner sig motiverad att arbeta 

efter en oväntad öppning”, menar en elev. Många elever upplever att läraren är engagerad 

då han gärna går runt i grupper och diskuterar. 

 

4.2.3 Självupplevd delaktighet i samtalet  
Alla elever utom en uppger att de på något sätt deltog under dagens diskussion. 

Deltagandet skedde antingen i den gemensamma diskussionen eller i mindre 

gruppdiskussioner. 
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På frågan om eleverna skulle önska att de var mer aktiva i diskussioner har en elev 

svarat följande: ”nej, jag hör till en av de mest aktiva i klassen redan, så det är bra som 

det är”. En elev svarar att är man mer delaktig får man ett bättre betyg, medan en annan 

svarar att det ibland kan vara svårt att delta då någon annan redan sagt det man tänkt 

säga. En elev vill vara mer delaktig eftersom det är på så sätt man visar vad man kan.  

Två elever menar att de inte har behov av att synas hela tiden och därför inte önskar 

att vara mer delaktiga än vad de är: ”Njae, jag skulle föredra att fler människor öppnade 

munnen till att börja med för att slippa känna att man tar för mycket plats och tid” har en 

av dem svarat. En elev anser att hon inte känner sig bekväm i helklassdiskussioner. 

 

4.2.4 Bästa sättet att få ordet 
Nedan presenteras en tabell som visar vilket sätt eleverna anser vara det bästa för att få 

ordet i klassrummet.  

 

 Tabell 2: Sätt att komma till tals i ett samtal 

 
Läraren ”dyker på” elever och ställer frågor (LU) 
 
Eleven räcker upp handen och får ordet (LM) 
 
Eleven talar rakt ut i luften (EU) 

 
21 % 

 
79 % 

 
0 % 

 
 
          Summa 100 % 
 
Majoriteten av eleverna anser att det mest rättvisa sättet för att bli delaktig i 

svenskundervisningen är genom att räcka upp handen och därefter bli tilldelad ordet 

(LM). I enkäten har följande kommentarer framkommit: Sex elever upplever det som 

jobbigt att bli ”pådykt” när man inte har något att säga. En elev menar att ”pådykning” 

(LU) endast får ske under en redovisning eller under en diskussion, inte annars. Någon 

uppger att läraren bör ”pusha på” de elever som har svårt att delta självmant.  
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4.2.5 Analys av helklassgruppens enkätsvar 
Eleverna anser att ett välfungerande samtal innehåller diskussioner där alla är delaktiga. 

Det är även viktigt för dem att det blir en dialog mellan lärare och elever och att dialogen 

är kongruent. Den grundläggande aspekten på dialogen är att all förståelse är aktiv och 

social och att man finner kunskap och mening tillsammans (jfr Dysthe 1996:222–228). 

Alla elever anser att det inspelade samtalet fungerade bra eftersom det var ett ämne som 

berörde alla elever. I ett dialogiskt klassrum utgår man inte alltid från given kunskap utan 

tar vara på elevernas erfarenheter. I det här fallet har läraren valt ett lektionsupplägg som 

utgår ifrån elevernas erfarenheter och eventuella intresse genom att låta eleverna 

analysera en känd låttext. Läraren är populär bland eleverna eftersom han lätt får igång ett 

samtal och engagerar sig. Stämningen under samtalet ansågs humoristisk och avspänd. På 

frågan om delaktighet menar alla elever att de på något sätt deltog i samtalet. 

En intressant infallsvinkel är att flera av eleverna faktiskt är medvetna om sin egen 

talarroll i klassrummet, det vill säga att vissa är mer pratsamma än andra, vilket lätt kan 

medföra problem för både pratsamma och tystlåtna. Exempelvis menar en elev att det är 

svårt att delta när någon annan redan sagt vad man tänkt säga. En annan elev menar å 

andra sidan att fler elever borde vara mer aktiva i diskussioner så att hon slipper känna att 

hon tar för mycket plats. Det är vanligt att en liten grupp i klassen yttrar sig medan andra 

är tysta och inte vågar ta ordet. En viktig uppgift hos läraren blir då att ha kontroll över 

klassen och samtalsfördelningen. Läraren kan ha i åtanke att särskilt engagera de elever 

som vanligtvis inte vågar uttrycka sig. 

 Eleverna anser att det bästa sättet att komma till tals är genom handuppräckning, 

vilket är ett bra sätt för läraren att upprätthålla rättvis ordning i klassrummet. För de 

elever som sällan uttrycker sin åsikt kan det vara en fördel om läraren dyker på dessa 

elever trots att det finns ett visst obehag för detta hos eleverna. Därför kan det vara 

nödvändigt att som lärare ”pusha på” tystlåtna elever för att de ska vänja sig vid att tala 

inför andra (jfr Svedner 1999:111).   
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4.3 Diskussionsgruppens samtal 

Diskussionsgruppens samtal (Bilaga 2) tillsammans med läraren är inriktat på 

litteraturkunskap där eleverna fått till uppgift att jämföra boken Stolthet och fördom med 

filmen Bridget Jones dagbok.  Fyra elever sitter i grupp tillsammans med läraren och 

diskuterar uppgiften utifrån ett frågepapper. De nio första minuterna har transkriberats 

och resultatet presenteras här nedan.  

 

Tabell 3: Samtalets fördelning av ord 

Totalt antal ord Lärarens ord Elevernas ord 
 
1 054 
100 % 

 
574 
54 % 

 
480 
46 % 

 

Av tabell 3 framgår att det totala antalet ord uppgår till 1 054 ord.  Läraren står för 574 av 

dessa, och eleverna för 480, vilket innebär att läraren upptar 54 % och eleverna 46 % av 

taltiden. Läraren har sammanlagt 33 repliker medan eleverna har 79. 

 

4.3.1 Frågor och svar under samtalet 
Läraren ställer 11 frågor till eleverna. Elevsvaren är 28 till antalet, då eleverna även 

svarar på varandras frågor. Eleverna ställer frågor till läraren vid sex tillfällen och till 

gruppen vid 19. Samtalet är i diskussionsform i grupp där syftet är att eleverna ska klara 

av att diskutera på egen hand, och läraren finns med som ett stöd. Fördelningen av ord 

mellan lärare och elever är relativt jämn, men läraren har färre fast ordrikare repliker än 

eleverna. Eleverna uppfyller därmed syftet att hålla en diskussion på egen hand i grupp. 

 

4.3.2 Uppföljningar 
Läraren följer upp elevernas svar vid fem tillfällen, men han utvecklar inte svaren till nya 

frågor. Exempel på en uppföljning kursiveras nedan. 

  

113 Lärare 2: Men men men vem av systrarna är mest lik Bridget 
114 egentligen kan man säga att Julia är den som är mest lik   
115 Bridget Jones (FRÅGANDE) 
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/…/ 
120 Sandra: Men är Bridget korkad då jag tycker inte hon verkar 
121 det (FRÅGANDE) 
122 Lärare 2:   [Nej nej det tycker jag inte men de är ju] 
123 ganska lika varandra hon till exempel flyr ju iväg då till 
124 London med den här karln Wigham de e en stor social katastrof 
125 som man inte kan förstå om man inte är med på den här tiden 
126 det gör ju Bridget Jones också hon åker ju iväg till det här 
127 hotellet ute på landet 
 

 

I exemplet ovan följer läraren upp elevsvaret men utvecklar det inte till en ny fråga. I 

samband med uppföljningen överlappar han även elevens tal, vilket kan verka störande, 

men även tyder på iver över att förklara budskapet för eleverna. 

I exemplet ställer läraren en fråga varpå eleven svarar i frågande form: Men är 

Bridget korkad då jag tycker inte hon verkar det. Läraren svarar genom att hålla med 

eleven: Nej nej det tycker jag inte…, varpå han besvarar sin egen fråga och utvecklar den. 

 

4.3.3 Överlappningar 
Läraren avbryter eleverna vid sex tillfällen. Överlappningar markeras med följande 

tecken [ ] Exempel på detta: 

 

Exempel 1 

28 Lärare 2: o e Elisabeth e (FRÅGANDE) 
29 Liiza: Hon e tjugoett va (FRÅGANDE) 
30 Elev: mmm 
31 Sandra: Hon har väl inte fyllt tjugoen än va (FRÅGANDE) 
32 Lärare 2:  [Nä hon e lite över tjuge va] 

 

 
Exempel 2 
 
103 Sandra: Hon e inte supervacker men hon e vacker 
104 Lärare 2:   [De kommenterar ju det i boken de] 
105 kommenterar hennes ögon till exempel 
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Eleverna avbryter läraren vid fyra tillfällen. Exempel på detta: 

 
Exempel 3 
 
37 Lärare 2: Aaaaoo men rätt mogen tänkte jag säga 
38 Liiza: [ah mmm men jag e förvånad över att hon vågar säga  
39 ifrån] liksom på sjutton artonhundratalet men ändå att hon    
40 vågar säga ifrån liksom 

 

I det första exemplet överlappar läraren elevens kommentar när han säger emot två 

elever. Läraren säger Nä hon e lite över tjuge va, trots att två elever redan sagt att den 

omtalade personen är tjugoett år gammal. Enligt våra spekulationer förekommer det vid 

flera tillfällen överlappningar från läraren då han vill komma in i diskussionen. Eleverna 

håller en bra gruppdiskussion på egen hand och har i vissa fall bättre kunskap än vad 

läraren har om de rollfigurer som diskuteras i uppgiften.  

Då läraren avbryter eleven i det andra exemplet tyder detta på att han vill göra ett 

förtydligande av elevens svar: De kommenterar ju det i boken de kommenterar hennes 

ögon till exempel.  

I det tredje exemplet avbryter eleven läraren och är angelägen om att få fram sitt 

budskap, detta på grund av att hon upprepar samma mening två gånger: Ah men jag e 

förvånad över att hon vågar säga ifrån liksom på sjutton artonhundratalet men ändå att 

hon vågar säga ifrån liksom. Elevens överlappande tal är ett tecken på att hon är ivrig att 

förtydliga sin åsikt. Det bör även påpekas att i detta, och även vid andra tillfällen vågar 

eleverna säga emot lärarens åsikt, vilket visar att de är självständiga. 

 

  

4.4 Diskussionsgruppens enkätundersökning 

Nedan presenteras elevernas svar på hur ett välfungerande gruppsamtal i klassrummet ska 

vara, vilken inställning till det analyserade samtalet de har och hur den egna 

delaktigheten i samtalet uppfattas. Det sista enkätsvaret belyser elevernas åsikt om vilket 

som är det bästa sättet för att få ordet (Se enkätfrågor bilaga 3). Under 4.4.2 och 4.4.3 

presenteras svaren av de fyra elever som deltog i diskussionssamtalet. Övriga enkätfrågor 
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som presenteras är besvarade av hela klassen. Efter resultatredovisningen av enkätsvaren 

följer en summerande analys. 

 

4.4.1 Välfungerande samtal mellan lärare och elever 
Majoriteten av eleverna har på första frågan uttryckt att man under ett välfungerande 

samtal visar respekt för varandra och att allas åsikter är värdefulla. En elev tycker att man 

ska hjälpa varandra under samtalets gång, medan en annan elev anser att det är lärarens 

uppgift att lyssna och kunna acceptera andra åsikter än sina egna. Läraren ska ställa 

öppna frågor och motfrågor för att skapa diskussion. Lärare och elever bör få lika stort 

utrymme under lektionen och läraren är den som stödjer diskussionen.  

 

4.4.2 Inställning till samtalet  
De fyra elever som deltog i gruppsamtalet med läraren upplevde att samtalet fungerade 

bra. En elev tror att alla var aktiva och menar ”Hade inte bandspelaren varit med hade vi 

nog inte varit så aktiva”.  

 

4.4.3 Självupplevd delaktighet i samtalet  
Alla fyra elever utom en som deltog i samtalet anser att de var delaktiga. Tre menar att de 

diskuterade och kom med åsikter och argument. 

 

4.4.4 Bästa sättet att få ordet 
Nedan presenteras en tabell som visar vilket sätt eleverna anser vara det bästa för att få 

ordet i klassrummet.  

 

 

 

 

 

 



 32 

Tabell 4: Sätt att komma till tals i ett samtal 

 
Läraren ”dyker på” elever och ställer frågor (LU) 
 
Eleven räcker upp handen och får ordet (LM) 
 
Eleven talar rakt ut i luften (EU) 
 
 

 
31 % 

 
69 % 

 
0 % 

Summa 100 % 
 
Majoriteten av eleverna anser det bästa sättet att få komma till tals är genom 

handuppräckning (65 % LM). 15 % upplever det som positivt att läraren ”dyker på” (LU) 

elever och ställer frågor.  

 

4.4.5 Analys av diskussionsgruppens enkätsvar 
Eleverna anser att i ett välfungerande samtal mellan lärare och elever är alla delaktiga och 

hjälper varandra. De vill att läraren ska ställa öppna frågor och motfrågor för att skapa 

diskussion. Eftersom autentiska frågor inte har några säkerställda svar, uppmanas eleven 

att tänka själv (jfr Dysthe 1996:232–234). Med den här typen av frågor kan det vara 

lättare för läraren att skapa diskussioner. De fyra eleverna som deltog i samtalet upplevde 

att samtalet fungerade bra men en elev tror att de var aktiva tack vare bandspelaren och 

mikrofonen. Vi menar att bandspelaren kan ha haft betydelse för elevernas aktivitet då de 

var pratsamma och engagerade, men de var ändå pålästa och välförberedda, vilket inte 

bandspelaren kan ha påverkat.  

Liksom helklassgruppen menar diskussionsgruppen att det bästa sättet att komma till 

tals i klassrummet är genom handuppräckning (LM).  

 

4.5 Resultat och analys av lärarnas enkätsvar  

Nedan presenteras lärarnas enkätsvar i en löpande text tillsammans med en analys. 

Svaren behandlar ämnen som synen på välfungerande samtal, hur ett samtal hålls igång, 

synen på elevernas delaktighet i det inspelade samtalet och problemet med tystlåtna 

respektive pratsamma elever. 
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Helklassgruppens lärare anser att i ett välfungerande samtal mellan elever och lärare 

är så många som möjligt delaktiga och engagerade, vilket leder fram till en 

kunskapsprocess. Diskussionsgruppens lärare menar att alla argument är tillåtna om man 

utgår från fria texter. Båda lärarna menar att det är viktigt att alla elever är delaktiga i de  

samtal som förs i klassrummet. De flesta lärare eftersträvar idag fler diskussioner i 

klassrummet. Detta betyder inte att fler röster blir hörda eftersom det är samma grupp av 

elever som talar respektive tiger (jfr Dysthe 1996:229).  

På frågan om hur läraren håller igång ett samtal svarar helklassgruppens lärare att bra 

och engagerande frågor som berör så många som möjligt är att eftersträva. I ett dialogiskt 

klassrum utgår läraren från en gemensam referensram och skapar diskussioner utifrån 

denna. Läraren förmedlar inte bara given kunskap utifrån läroböcker utan knyter an till 

elevernas erfarenheter (jfr Dysthe 1996:222–228). Diskussionsgruppens lärare föredrar 

Sokrates föreläsningsteknik som innebär att läraren ställer ledande frågor till sina elever, 

vilket gör att de själva kan resonera fram sina egna svar (Wikipedia 2006).  

Helklassgruppens lärare upplevde samtalet under lektionen som bra därför att 

eleverna var aktiva och motiverade och många hade bra synpunkter. Diskussionsgruppens 

lärare var däremot missnöjd med samtalet under lektionen och menar att en del elever 

kunde de litterära texterna för dåligt. Detta är något som vi inte instämmer med enligt 

våra observationer, då vi upplevde att eleverna var pålästa och kunde lösa sin uppgift utan 

svårigheter. I detta fall kan läraren ha varit irriterad över att en av de fyra eleverna inte 

var påläst i den mån läraren önskat.  

Den sista frågan handlar om problemet med pratsamma respektive tystlåtna elever. 

Båda lärarna anser att det förekommer problem med detta och menar att man som lärare 

får försöka skapa samtalssituationer där alla får lika stort utrymme, som till exempel 

diskussioner i mindre grupper. För att undvika att en grupp i klassrummet inte yttrar sig 

kan det vara en fördel att dela in klassen i smågrupper för att sedan ta en diskussion i 

helklass (jfr Svedner 1999:111). Det finns även ett problem med att de tystlåtna inte alltid 

lyssnar på de pratsamma eftersom de inte förväntar sig att de kan lära sig något från 

någon annan än läraren. Det som eleverna säger anses här inte ha någon status och 

därmed utnyttjas inte flerstämmigheten (jfr Dysthe 1996:229).  
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5 Sammanfattning och diskussion  

Enligt vårt resultat har det framkommit att helklassgruppens samtal följer mönstret där 

läraren upptar 2/3 av taltiden i klassrummet, något som är känt från Einarsson & 

Hultmans tidigare studier (1984). Diskussionsgruppens samtal skiljer sig från detta 

mönster då det är ett mindre gruppsamtal, där eleverna styr samtalet och läraren fungerar 

som ett stöd. Till skillnad från helklassgruppens samtal där läraren står för flest antal ord, 

har diskussionsgruppens elever nästan lika många ord som läraren. I helklassamtalet 

fungerar läraren som en tydlig ledare för gruppen eftersom han ställer 28 frågor till 

eleverna, vilka besvaras 37 gånger och visar på engagemang och hög aktivitet. I 

gruppsamtalet ställer eleverna 19 frågor till hela gruppen, vilket visar att eleverna klarar 

av att leda samtalet själva. Diskussionsgruppens lärare ställer frågor till eleverna men av 

kontrollerande karaktär för att kolla upp om eleverna har förstått uppgiften, i det här fallet 

boken respektive filmen.  

I helklassamtalet förekommer 14 värderingar från lärarens sida i form av exempelvis 

Det var ju bra, fint och bra. Här följs inte elevsvaret upp, utvecklas inte till en ny fråga, 

följs inte av en autentisk fråga och det framgår inte vad i elevens svar som är bra, vilket 

är att eftersträva. Enbart värderingar är inte alltid att eftersträva då eleven inte utvecklar 

sin tankeaktivitet och inte får respons på sina svar. Fast det är ju alltid uppmuntrande att 

få en positiv värdering på sitt svar.  

Eleverna i de båda grupperna föredrar att bli tilldelade ordet genom handuppräckning. 

Dock kan det finnas fördelar med att ”dyka på” eleverna och begära ett svar även om 

denna metod i vissa fall kan kännas obehaglig för eleverna. En elev antydde i enkäten att 

det kan vara jobbigt att bli ”pådykt” när man inte har något att säga. Men då vissa elever 

sällan uttrycker sin åsikt av rädsla eller blyghet kan det vara nödvändigt att använda 

denna metod för att vänja tystlåtna elever vid att tala i offentlighet.  

För att undvika att en grupp i klassrummet inte yttrar sig kan det vara en fördel att 

dela in klassen i smågrupper för att sedan ta en diskussion i helklass (jfr Svedner 

1999:111). Det finns även ett problem med att de tystlåtna inte alltid lyssnar på de 

pratsamma, eftersom de inte förväntar sig att de kan lära sig något från någon annan än 
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läraren. (jfr Dysthe 1996:229). Om inte läraren följer upp elevsvaret och gör det 

betydelsefullt för eleven blir det inte heller trovärdigt för resten av klassen. Makten är 

alltid störst hos läraren och elevernas status blir därmed lägre, och det medför att eleverna 

har svårt att lyssna och tro på varandra.  

Påfallande i enkätstudien är att flera av eleverna efterfrågar en kongruent nivå mellan 

lärare och elever. Frågan är hur strukturen i klassrummet skulle se ut om lärarens 

maktposition försvinner? Eftersom lärarens roll i klassrummet är att leda och lära en 

grupp elever, är förutsättningen att han eller hon är i en högre position.  

 

6 Slutsats 

Vår studie om välfungerande samtal har visat att både elever och lärare vill ha mer 

diskussioner där alla är delaktiga. I elevernas enkätsvar har det framkommit att de vill att 

läraren ska ställa öppna frågor och motfrågor för att skapa diskussion. 

Enkätundersökningen har även visat att det i ett välfungerande samtal behövs 

engagerande frågor som berör så många som möjligt, och att ämnet ligger nära elevernas 

intressen. I ett dialogiskt klassrum bör läraren utgå från en gemensam referensram och 

skapa diskussioner utifrån denna. Läraren ska inte bara förmedla given kunskap utifrån 

läroböcker utan även knyta an till elevernas erfarenheter. 

Ett stort problem som är viktigt att belysa är hur man som lärare engagerar de 

tystlåtna eleverna och lugnar de pratsamma. För att alla elever ska känna att de vågar föra 

fram sin åsikt inför klassen, krävs en trygg miljö där alla accepteras och respekteras. De 

pratsamma elever som gärna diskuterar kan även ses som en tillgång för läraren då de 

hjälper till att fylla ut diskussionen och föra den framåt. Ett lämpligt sätt för att få 

tystlåtna elever att öppna sig är att ha diskussioner i mindre grupper. I 

helklassdiskussioner blir det svårare för de tystlåtna eleverna att våga öppna sig. Det 

finns en risk att elever med mycket taltid tar över lektionen och stänger ute de tystlåtna. I 

en mindre gruppdiskussion blir det lättare för alla att komma till tals och ha förmågan att 

lyssna på varandra.  
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Som lärare är man tvungen att anpassa lektionen efter tiden och ibland behöva 

avbryta en givande och viktig diskussion på grund av den. Läraren är den som sköter 

strukturen i samtalet genom att avsluta ett ämne och påbörja ett annat för att på så sätt 

hinna med så mycket som möjligt under lektionstiden. När det i sådana här situationer 

uppkommer stress är det lätt hänt att autentiska frågor och uppföljningar kommer i 

skymundan, något som visades tydligt i våra samtalsinspelningar.  

Då eleverna föredrar handuppräckning skapas en bättre ordning och struktur i 

klassrummet, men det kan även betyda att tystlåtna elever inte markerar att de vill komma 

till tals och aldrig blir hörda. Därför är det nödvändigt att läraren vid behov ”dyker på” 

eleverna och ber om ett svar. För att detta inte ska upplevas som obehagligt krävs en 

trygg relation mellan eleverna och läraren. 

Målet är att alla elever ska delta i klassrumssamtal, det vill säga en strävan efter det 

dialogiska klassrummet. Genom att använda sig av autentiska frågor och följa upp 

elevsvaren görs elevernas svar betydelsefulla och deras tankar utvecklas och klassrummet 

blir dialogiskt. Dock är ett helt dialogiskt klassrum svårt att uppnå. Inslag av det 

monologiska klassrummet är nödvändigt eftersom elever även behöver 

kunskapsbekräftande kontrollfrågor och given kunskap ur till exempel läroböcker för att 

få in ny information och för att variera undervisningen.   
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Bilaga 1: Helklassgruppens samtal 

 
 
Första delen av lektionen (cirka 10 min) 
 
1 Lärare 1: Hörrni (.)Vi ska snart ehh (.) fortsätta med ehh     
2 lyrikanalysen (.) Kent-analysen men jag tänkte fråga er en sak 
3 som inledning (0.6) det är sportlov nu va (.) vi närmar oss de  
4 två sista lektionerna här (.) eller hur och ska ni göra något  
5 speciellt förresten (FRÅGANDE) 
 
6 Axel: Ja jag ska till Stockholm och köpa skivor 
 
7 Lärare 1: Jaha gediget program (.) Björn (.) nåra planer för  
 
8 Björn: Jag vet inte (.) jag funderar på att åka till Göteborg 

och gå på SM i baristakunskap 
 
9 Lärare 1: SM i (FRÅGANDE) 
 
10 Björn: Baristakunskap (.) göra kaffe 

 
11 SKRATT 

 
12 Cissi: Hallå: (.) alla blir så ahhh jag förstår inte dig     
13 (ROPANDE) 
 
14 Lärare 1:    [Vi kommer ihåg Björns vi kommer ihåg 
15 Björns demonstration eller hur](FRÅGANDE) 
 
  
16 [MUMMEL] 
 
 
17 Lärare 1: Vi kan alltså konstatera att Björn är kaffeexpert  
18 Denise 
 
19 Denise: Vi fick ju en bok att analysera i svenskan (.) kan man 
20 inte läsa den både i engelskan o svenskan (LÅGT FRÅGANDE) 
 
21 NYSNING 
 
22 Lärare 1: Nu är det så här att (.) såg jag idag faktiskt (.) 
23 att på lördag så inleds någonting som väldigt många(.)       
24 svenskar (.) finner vara av största vikt (.) vad är det jag  
25 syftar på (.) Emma (FRÅGANDE) 
 
26 Emma: Melodifestivalen (LÅGT) 
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27 Lärare 1: Det e alltså melodifestivalen (.) hur många av er  
28 (.) struntar fullständigt i dessa deltävlingar (.) å tittar  
29 aldrig på (.) Frida (FRÅGANDE) 
 

 
30 Lärare 1: Är det en medveten protest eller är du fullständigt 
31 ointresserad eller (FRÅGANDE) 
 
32 Frida: Jag tycker inte det är särskilt roligt å kolla på 
 
33 Lärare 1: Jahopp HYSCH Cissi 
 
34 Cissi: Jag kan säga som så här (.) Jag har inte tittat på det 
35 på tre år (.) men nu ska ju Electric banana band va med så det 
36 måste jag se 
 
37 Lärare 1: Hur många e det (.) som följer det här (.) med ett 
38 brinnande (.) väldigt väldigt stort intresse (.) de e många  
39 som gör (.) men få som vågar erkänna (.) eller hur (.) Gabbi 
40 du följer det  
 
41 Gabbi: Jaja (LÅGT) 
 
42 Lärare 1: Du jag tänkte på det här (.) vi sysslar ju med lyrik 
43 nu (.) vad säger du vad gäller standarden på texterna till dom 
44 schlagerlåtar till dom låtar som vanligtvis e mä då i        
45 melodifestivalen (FRÅGANDE) 

 
46 Gabbi: De e ingen höjdare (LÅGT) 

 
47 Lärare 1: Kan du nämna någon schlagerlåt som har figurerat i 
48 dessa sammanhang där du funnit texten bra (.) eller intressant 
49 (.) eller utmärkande (.) eller den har stuckit ut utifrån    
50 mängden rent textmässigt va (.) Helena (FRÅGANDE) 
 
51 Gabbi: Man blir aldrig överraskad 
 
52 Lärare 1: Man blir aldrig överraskad Helena  
 
53 Helena: Jag diggar den här svalor som häckar (.) brösten o de 
54 (.) den e trevlig 
 
55 Lärare 1: Clabbe 
 
56 Helena: det e en utmärkande text 
 
57 Lärare 1: och (.) Clabbe och (.) ska vi se (.) han hette (.) 
58 jag ser honom framför mig (.) ehh det va en duo eller hur (.) 
59 den har blivit berömd någon gång på sextiotalet som Clabbe   
60 gjorde den ihop (.) med vad är det han heter (.) vad jag minns 
61 i alla fall är texten den här texten med den berömda textraden 
62 dina bröst är som svalor som häckar (.) vilket då gav upphov 
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63 till ehh diskussioner och vad är det egentligen som åsyftades 
64 dina bröst är som svalor som häckar (.) smaka på det smaka på 
65 det (.) det är ju rätt intressant och vet ni vem som skrev   
66 denna schlager också denna text blev ju också SKRIVER PÅ     
67 TAVLAN Vem är det Helena (FRÅGANDE) 
 
68 Helena: E det han som skrivit den (FRÅGANDE) 
 
69 Lärare 1: Det e han som skrivit den 
 
70 Lärare 1: Nu ska vi inte fördjupa oss i schlagerfestivalen (.) 
71 nu tar vi en kvart där ni slutade i tisdags 
 
 
 
 
 
 
Andra delen av lektionen (cirka 10 min) 
 
 
72 Lärare 1: Hörrni nu ska vi göra så här va vi ska gå igenom   
73 några punkter nu sen vi fortsätter sen fortsätter vi ehh på  
74 tisdag Ehh första frågan jag har här (.) en annan fråga som  
75 jag har här När man nu läser den här texten och man nu arbetar 
76 med den här texten (.) arbetar man bara med själva texten i  
77 sig eller har man själva låten i huvudet (FRÅGANDE) Så att man 
78 kopplar ihop text och musik (FRÅGANDE) Fattar ni vad jag menar 
79 (FRÅGANDE) Därför att saker och ting blir ju annorlunda om det 
80 sätts musik till än om det bara (.) står nedpräntat på papper 
81 (.) eller tänker man sig låten såhär därför att bedömningen  
82 påverkas ju faktiskt av det (.) skulle jag vilja säga. Vad   
83 säger du där Denise (FRÅGANDE)  
 
84 Denise: Asså om det hade vart, nu är det inte säkert att de e 
85 så i denna låten (.) men om det hade vart en väldigt asså    
86 uttrycksfull stil asså typ schhhhhhhh(.) eller sådär jättelugn 
87 eller om man säger (.) 
 
88 Lärare 1: Ehh de va Johns tur 
 
89 John: Jag tänkte såhär att den va så lite sorgsen (xxx)  
 
90 Lärare 1: I och med att det e en ganska sorgsen låt (.) en   
91 halvt melankolisk låt va(.) eller hur (.) påverkar det då    
92 bedömningen påverkar det tolkningen Frida (FRÅGANDE) 
 
93 Frida: När man läser den så sjunger man de i huvet (.) å när 
94 man sjunger på det sättet så(xxx) 
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95 Lärare 1: Nu börjar jag i lite fel ända här (.) men hade hade 
96 ehh den här låten funkat utan musik (FRÅGANDE) Det vill säga 
97 hade denna texten funkat utan musik (.) Hade den funkat att  
98 stå på egna ben (.) Helena (FRÅGANDE) 
 
99 Helena: Ja ehh jag tycker det (.) för (.) vi läste den      
100 faktiskt högt istället för att sjunga den högt å vi tyckte 
101 (.) den känns väldigt stark i sig 
 
102 Lärare 1: Okej (.) Cissi 
 
103 Cissi: Ja jag vet ju inte(.) halva grejen är ju det att man 
104 har den här uppfattningen av Kent (.) när man läser den för 
105 man vet att Kent är Kent är mörk(.) och Kent är svår (.) å 
106 Jocke Berg är ång:est 
 
107 Lärare 1: SKRATTAR 
 
108 Cissi: (ROPANDE) Man hör man hör ju honom +aaaaaaaaaa mitt 
109 li:v+ för jag tjänar inte tillräckligt med pengar (.)det e ju 
110 hans det e ju så man +hör+ ju honom (.) man hör ju honom (.) 
111 i huvet hela tiden 

 
112 SKRATT  
 
113 Lärare 1: [Det där är ju verkligen intressant va (.) därför 
114 att]  
115 För för läser man en intervju med Kent (.) så så återkommer 
116 ju Kent ju till det här (.) att varför gör ni det här (.) jo 
117 (.) för att tjäna pengar (.) Det är få band som låter så här 
118 uttryckligen (.) som ger uttryck på detta sätt (.)att de   
119 faktiskt inte gör det här för (.)inte bara för konstens skull 
120 (.) utan för pengarna ju (.) och de här grabbarna har ju har 
121 ju familjer och barn och så vidare (.) de lever ju på det här 
122 va (.) de måste ju tjäna sina kuler. (.) Å de vågar de ge  
123 uttryck för (.) Kan man förena det här (FRÅGANDE) (.) Är det 
124 så att vi tycker sämre om det här bandet för att de gett   
125 uttryck för att de faktiskt delvis åtminstone gör det här för 
126 pengarna (.) Isak (FRÅGANDE) 
 
127 Isak: Det gör ju dom mer mänskliga så asså(.) asså (xxx)(xxx) 
128 (.)jag tycker faktiskt asså att även om det e lite så      
129 spirituellt och surrealistiskt  

 
130 HOSTNING 
 
131 Isak: Så e det ju asså lite av vad den här texten handlar om 
132 (.) ä att man kan inte leva på kärlek 
 
133 Lärare 1: Mange 
 
134 Mange: Så länge de e bra så tycker ja det e helt okej 
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135 Lärare 1: Det ena behöver behöver inte motsäga det andra 
 
136 Cissi: Min uppfattning om dom förändrades väldigt drastiskt 
137 sen läste jag deras forum (.) å då va de en tjej som skrivit 
138 min katt har dött och jag är jättedeprimerad å jag ska ta  
139 livet av mig å jag vet inte vad jag ska göra (.) å Jocke Berg 
140 hade svarat typ köp en ny katt  
 
141 ALLA: SKRATT 
 
142 Cissi: Fan vad mänskliga dom ä (HÖGLJUTT) 
 
143 Lärare 1:         [Men jag menar vi kan ju börja där] 
 
144 Cissi:     [Då blev dom lite bättre för dom 
145 finns på riktigt] 
 
146 Lärare 1: Vi kan ju börja där igen då (.) nummer tretton då 
147 om inte alla kommit dit 
 
148 Lärare 1: Vad är det här nu för ett band då (.) vilken social 
149 miljö kommer bandet från (FRÅGANDE) 
 
150 Tor: Svensk småstad 
 
151 Lärare 1: Jaha svensk (.)  småstad (.) arbetarklass(.) det 
152 här e killar som (.) inte Jocke Berg då jag vet inte om de 
153 andra har men(.) men killar som har finskt påbrå (.) finska 
154 invandrare som har kommit hit (.) arbetarklass i Eskilstuna 
155 (.) Det e liksom inte grabbar som e födda med guldsked i   
156 munnen (.) det e silversked i munnen (.) det e ju också    
157 intressant att de låter såhär (.) om man ska generalisera (.) 
158 hur brukar sånna här killar låta i vanliga fall (FRÅGANDE) 
159 Vilken typ av musik (.) generellt sett (FRÅGANDE) 
 
160 Tor: Hårdrock 
 
161 Lärare 1: De e Hårdrocksgrabbar ja (.) hårdrocken är       
162 arbetarklassens musik (.) men de e ju för fasiken långt ifrån 
163 hårdrock det (.) men det ska vi inte prata mer om nu (.) Nu 
164 går vi vidare till nummer tre (.) Och jag vänder mig till den 
165 gruppen där (PEKAR) (.) sammanfatta dikten i en enda mening 
166 där eller den här låttexten så ska vi jämföra det som ni   
167 kommit fram till (.) 
 
168 Jazmin: ehh ehhh ahhh men vi hade nåt annat innan vi skulle 
169 nog skriva nåt annat eller så (LÅGT) 
 
170 Lärare 1:   [HYSCH] 
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171 Jazmin:(.) Först (.) men vi skrev så här (.) vår första tanke 
172 va (.) kampen mot massan (LÅGT) 

 
173 Lärare 1: SKRIVER PÅ TAVLAN varför (.) duger inte det     
174 (FRÅGANDE) 
 
175 Stefan: Vi har diskuterat väldigt mycket  
 
176 Lärare 1:   [HYSCH] 
 
177 Stefan:(.) Jag tror jag ser texten på ett annat sätt (.) jag 
178 skulle mer typ acceptera det som varit på nåt sätt 
 
179 Lärare 1: SKRIVER PÅ TAVLAN okej (.) vi formulerar det på det 
180 sättet (.) Tack (.) då går vi till ehh (.) vad säger ni    
181 PEKAR (FRÅGANDE) 
 
182 Elin: En dröm som gått i kras (LÅGT) 
 
183 Lärare 1: Fint SKRIVER PÅ TAVLAN 

 
184 HOSTNING 
 
185 Lärare 1: vad säger du Helena (.) vad har du å (.) Cissi  
186 (FRÅGANDE) 
 
187 Helena: Jag tycker vårt e så dåligt (OSÄKERT) 
 
188 Cissi: Ne:j (.) det e jättebra ju (LUSTFYLLT) 
 
189 Lärare 1: Få höra då (.)SKRATT (.) Cissi 
 
190 Cissi: Kärlek på alla plan  
 
191 Lärare 1: Vad menar ni med dä (FRÅGANDE) 
 
192 Cissi: Att det e både ångest o hur jobbigt det e de o hur bra 
193 det kan va (.) kärlek som man känner till (.) en människa å 
194 livet runt omkring (GNÄLLIGT) 
 
195 Lärare 1: Fint vad har herrarna (FRÅGANDE) 
 
196 Krille: Vi har kärlek svek och hat tillsammans med en kamp 
197 för att sticka ut 
 
198 Lärare 1: Det va ju bra men väldigt långt (.) få se (.) läs 
199 upp den en gång till (.) å lite högre (UPPMANANDE) 
 
200 Krille: Kärlek svek å hat tillsammans med en kamp för att  
201 sticka ut 
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202 Lärare 1: SKRIVER PÅ TAVLAN 
 
203 Björn: Het haha men Kla:s  
 
204 SKRATT 
 
205 Lärare 1: Vet ni vad det här kallas för som jag gjorde nu  
206 (FRÅGANDE) 
 
207 Björn: Stavfel 
 
208 SKRATT 
 
209 Lärare 1: Hade det varit så (.)  hade det varit så (.) att 
210 jag hade sagt (HYSCH) he:t (.) när jag menar ha:t (.) då    
211 kallar man det för en freudiansk felsägning 
 
212 Helena: E det så att man tänker på nåt o så (FRÅGANDE) 
 
213 Lärare 1: Just det (.) vad som rör sig i min skalle 

 
214 SKRATT 
 
215 Björn: Skulle kallat det perverst 
 
216 Lärare 1: Jag skulle inte kallat det perverst 

 
217 SORL I KLASSRUMMET 
 
218 Lärare 1: (.) Det e ganska mänskligt(.)eller tycker du att 
219 det har med perversitet att göra(.)(FRÅGANDE)en till här   
220 innan vi slutar 
 
221 MUMMEL 
 
222 Lärare 1: Lite högre 
 
223 Frida: Det här bandet (.) deras ångest att den här massan har 
224 fallit ner i Svensson-spåret 
 
225 Lärare 1: Jahopp SKRIVER PÅ TAVLAN SAMTIDIGT ångest över  
226 (.) att (.) bli (.) en (.) Svensson (.) som dom andra (.) om 
227 vi tar en avslutande term för allt vi skrivit på tavlan (.) 
228 vilken term skulle vi använda då om vi skulle använda en   
229 litterär term för det här (FRÅGANDE) 
 
230 Eva: Spekulationer 
 
231 Lärare 1: Nä: Budskapet i en text är alltså den röda tråden 
232 å vad kallar vi den (.) (NÅGOT IRRITERAD) 
 
233 Elev: (XXX) 
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234 Lärare 1: Nä: men alltså budskapet i en text eller i en film 
235 kallas för nåt å vad kallas det för (.) Emma (FRÅGANDE) 
 
236 Emma: Tema 
 
237 Lärare 1: Det e jättefint SKRIVER PÅ TAVLAN Detta är alltså 
238 temat och det är alltså uppfattningen om att detta är temat å 
239 nu så tar vi fem minuters paus och ni hämtar era           
240 engelskböcker (UPPMANANDE) 
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Bilaga 2: Diskussionsgruppens samtal 

 
 
1 Lärare 2: Då börjar du då Sandra 
 
2 Sandra: Ja ehh ahh 
 
3 Lärare 2: Styr upp det hela 
 
4 Titti: Ska du öppna mötet också så det blir en dagordning 
 
5 Sandra: Ehh (.) va va vi vi hade väl inte jämfört dom va       
6 (FRÅGANDE) 
 
7 Titti: Nej ehh vi hade inte pratat ehh 
 
8 Liiza:    [asså vi hade väl inte pratat om henne alls 
9 liksom] (FRÅGANDE) 
 
10 Liiza: Kan vi inte bara börja där då på samma punkt (FRÅGANDE) 
 
11 Sandra: Elisabeth 
 
12 Titti: Hur mycket har Adam läst (FRÅGANDE) 
 
13 Adam: Eh ehh 
 
14 Titti: Typ ett kanske 
 
15 Liiza: Hur beskrivs hon (FRÅGANDE) 
 
16 Adam: Kvinnan respektive tid (LÅGT) 
 
17 Liiza: Beskrivs inte Elisabeth som mycket mer självsäker  
18 (FRÅGANDE) 
 
19 Sandra: Om man tänker jämfört med Bridget lite mer (FRÅGANDE) 
 
20 Titti: Kom vi inte fram till att hon va ganska självsäker sen 
21 i alla fall (FRÅGANDE) 
 
22 Sandra: Bara att hon e klantig 
 
23 Lärare 2: Vem av dem är de som e äldst (FRÅGANDE) 
 
24 Alla: Bridget Bridget Bridget 
 
25 Lärare 2: Hur gammal e hon (FRÅGANDE) 
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26 Sandra: trettio nånting va (FRÅGANDE) 
 
27 Elev: mmm 
 
28 Lärare 2: o e Elisabeth e (FRÅGANDE) 
 
29 Liiza: Hon e tjugoett va (FRÅGANDE) 
 
30 Elev: mmm 
 
31 Sandra: Hon har väl inte fyllt tjugoen än va (FRÅGANDE) 
 
32 Lärare 2:  [Nä hon e lite över tjuge va] 
 
33 Elev: mmm 
 
34 Lärare 2: Hon e den som e yngst vilket e ganska förbluffande 
35 va vem är det som är mest (FRÅGANDE) 
 
36 Sandra: Desperat  
 
37 Lärare 2: Aaaaoo men rätt mogen tänkte jag säga 
 
38 Liiza: [ah mmm men jag e förvånad över att hon vågar säga  
39 ifrån] liksom på sjutton artonhundratalet men ändå att hon    
40 vågar säga ifrån liksom 
 
41 Lärare 2: 1810 e de 
 
42 Liiza: Va sa du (FRÅGANDE) 
 
43 Lärare 2: Den e skriven 1810 
 
44 Liiza: 1810 men ändå att hon vågar säga ifrån 
 
45 Titti: Men det kan ha att göra typ med hennes uppfostran dels 
46 att de bara är flickor hennes pappa är ganska så 
 
47 Sandra: aaahh asså det verkar vara så att hennes mamma e helt 
48 så flummig  
 
49 Titti: Han verkar förakta hela familjen 
 
50 Liiza: Va sa du (FRÅGANDE) 
 
51 Sandra: Utom de två äldsta döttrarna 
 
52 Alla: MUMMEL 
 
53 Titti: Ja att han verkar förakta hela familjen  
 
54 Liiza: [utom de två äldsta döttrarna] 
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55 Lärare 2: Det beror ju på att han e korkad  
 
56 Alla: SKRATT 
 
57 Sandra: Det e lite så att man inte ska förakta sin egen familj 
 
58 Lärare 2: Nej nej sympatiskt porträtt i filmen inte i boken  
59 han e ganska han e ganska nedlåtande mot hustrun e han ju 
60 han e väldigt mån av att påpeka hennes intellektuella        
61 tillkortakommanden som (xxx) är ganska vanliga 
 
62 Alla: mmm 
 
63 Liiza: Va (FRÅGANDE) 
 
64 Lärare 2: (xxx) ganska vanliga 
 
65 Sandra: Men hur beskrivs hon då hon beskrivs självsäker 
 
66 Titti:        [självsäker] 
 
67 Liiza: Och typ smart  
 
68 Titti: Fast hon e inte så smart eller (FRÅGANDE) 
 
69 Sandra: [i jämförelse med hennes syster hon e förståndig     
70 åtminstone kan man säga det] 
 
71 Titti: Tycker o tänker om sig själv hon tycker hon e självgod  
 
72 Lärare 2:    [Det e i början det i början] 
 
73 Titti:    [Innan hon kommit på att hon tänkt fel] 
 
74 Sandra: E hon inte lite så att hon förstår saker som inte sägs 
75 liksom att hon ser (.) o tolkar (FRÅGANDE) 
 
76 Liiza: Fast hon förstår ju inte det här med Wickham 
 
77 Titti: Sen typ att hon dömer mr Darcy typ liksom 
 
78 Alla: Mmm 
 
79 Lärare 2: Det e det som e temat i boken ju att båda två ska  
80  förändras (.)  
 
81 Alla: [Mmm] 
 
82 Lärare 2: Darcy förändras ju å Elisabeth förändras ju (.) du 
83 har inte läst en rad än va (FRÅGANDE) 
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84 Adam: uhhhhh sju kapitel  
 
85 Lärare 2: Sju kapitel (.) det e ju lite för lite för att vara 
86 med i en diskussion 
 
87 Adam: Ja  
 
88 Alla: SKRATT 
 
89 Lärare 2: Det e svårt att fly undan va (SKRATTAR FRÅGANDE) 
 
90 Alla: SKRATT 
 
91 Adam: Mmm med denna mitt framför sig 
 
92 Lärare 2: När man sitter med den här framför nosen SKRATT 
 
93 Liiza: Hur beskrivs hon fysiskt hon beskrivs som vacker 
94 Medan Bridget beskrivs som att hon inte är så vacker 
 
95 Alla: ahhhh (MEDHÅLLANDE) 
 
96 Adam: Är det bara Bridget och Elisabeth man ska jämföra eller 
97 är det kvinnor i allmänhet tycker jag det verkar som på första 
98 (FRÅGANDE) 
 
99 Lärare 2: Man kan ju dra slutsatsen att det e kvinnor i     
100 allmänhet men det är först o främst mellan de här två       
101 kvinnoporträtten som e intressant 
 
102 Adam: Ja det e sant i och för sig 
 
103 Sandra: Hon e inte supervacker men hon e vacker 
 
104 Lärare 2:   [De kommenterar ju det i boken de]        
105 kommenterar hennes ögon till exempel 
 
106 Sandra: Ja hennes ögon ja 
 
107 Titti: De har ju rykte om sig att vara väldigt vackra men  
 
108 Sandra: Fast hon lillasystern säger dom att hon är rätt ful 
109 hon som läste mycket böcker 
 
110 Lärare 2: [Ja ja hon hon har ju inte särskilt positiv      
111 skildring] 
 
112 Alla: SKRATT 
 
113 Lärare 2: Men men men vem av systrarna är mest lik Bridget 
114 egentligen kan man säga att Julia är den som är mest lik   
115 Bridget Jones (FRÅGANDE) 
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116 Alla: Julia Julia Julia (FRÅGANDE) 
 
117 Titti: Eh eh nej Lydia 
 
118 Lärare 2: Eh eh Lydia ja hon som rymmer me Whigham spontan 
119 lite småkorkad då 
 
120 Sandra: Men är Bridget korkad då jag tycker inte hon verkar 
121 det (FRÅGANDE) 
 
122 Lärare 2:   [Nej nej det tycker jag inte men de är ju] 
123 ganska lika varandra hon till exempel flyr ju iväg då till 
124 London med den här karln Wigham de e en stor social katastrof 
125 som man inte kan förstå om man inte är med på den här tiden 
126 det gör ju Bridget Jones också hon åker ju iväg till det här 
127 hotellet ute på landet 
 
128 Sandra: Flyr hon då (FRÅGANDE) 
 
129 Liiza: [hon åker på släktmiddag då ju] 
 
130 Titti: Hennes moster ute på landet 
 
131 Lärare 2: [Ja det är väl dagen efter det ja (xxx)] 
 
132 Titti: Men samtidigt är Bridget Jones 30 år och ganska     
133 självständig 
 
134 Lärare 2: Ja det är hon i och för sig 
 
135 Titti: Det blir liksom inte samma grej som att jag rymmer med 
136 nån fast jag ska va hos min väninna i Brighton utan att min 
137 familj vet om det 
 
138 Lärare 2: Jag tänkte bara säga att Emma Elisabeth och Bridget 
139 är ju egentligen inte speciellt lika varandra eller om det te 
140 temat som finns med i filmen är också det som finns med i  
141 boken va men men Elisabeth öh som människa är ju så otroligt 
142 medveten om sociala etiketter sociala konventioner och kan eh 
143 förstå eh hur dom fungerar då det e det som e alla med     
144 största tydlighet mä märker hur denna öh familjen Bennet gör 
145 bort sig på den här middan då va Bridget har ju inte koll på 
146 såna såna sociala konventioner heller SKRATT  
 
147 Titti: Det e hon som gör bort sig ju 
 
148 Lärare 2: Ja eller uhhhh härvid middan när hon håller tal   
149 blir ju så jävla pinsamt SKRATT å hon dyker upp på den här 
150 middan iklädd  
 
151 Sandra:       [Kanin] 
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152 Lärare 2: Klädd till kanin SKRATT Hon e den som kommer     
153 utklädd till Kanin det e inte heller helt lyckat då va 
 
154 Sandra: E de så ehhh 
 
155 Lärare 2: Så Elisabeths förmåga att förstå och läsa de här 
156 koderna som begränsar hennes liv hennes valmöjligheter det e 
157 det som e hennes intelligens hennes förmåga att handla     
158 dissikera de där koderna tolkar dom o förstår dom va       
159 samtidigt som hon kan välja sitt eget liv inom dessa koderna 
160 och hon e ju inte nån som låter sig köras med och hon den där 
161 gräsliga lady Cathrina som dyker upp och ska skälla ut henne 
162  så då blev hon ju grymt stark och hävdar sin självständighet 
163 va på ett ganska ehh moget ehhh balanserat sätt va jag vet 
164 inte vad ni tycker (FRÅGANDE) 
 
165 Liiza: Ja mmm   
 
166 Lärare 2: Tycker jag då du va inne på det här med koder innan  
 
167 Titti: Mmm va vi (FRÅGANDE) 
 
168 Lärare 2: Då va ja lite grann du antydde det va (FRÅGANDE) 
 
169 Liiza: Lite ahhhh 
 
170 Sandra: Ska vi gå vidare till andra frågan (FRÅGANDE) 
 
171 Alla: mmm 
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Bilaga 3: Elevenkät 

 
 

Man   Kvinna  

Elev-enkät 
 

Ringa in det svarsalternativ som stämmer överens med din åsikt. 
 
 

1. Hur skulle du beskriva ett väl fungerande samtal mellan lärare och elev/-er 
under en svensklektion? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
2. Vilken arbetsform är bäst för inlärningen under en svensklektion? 

a) Att arbeta enskilt under tystnad  
b) Att arbeta i par eller grupp 
c) Att diskutera i helklass tillsammans med läraren 
d) Annat:________________________________________________________ 

 
3. Hur upplevde du samtalet mellan lärare och er elever under dagens lektion? 

a) Bra 
b) Dåligt 

Motivera varför: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

4. Anser du att du var delaktig under dagens lektion? 
a) Inte alls 
b) Lite 
c) Lagom 
d) Mycket 

 
5. Om du kände dig delaktig, på vilket sätt deltog du? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
6. Skulle du önska att du var mer delaktig i samtalen under lektionerna? 

Varför/varför inte? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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7. Vilket sätt upplever du som det bästa för att bli delaktig i 
svenskundervisningen? 
a) Läraren ”dyker på” vilken elev som helst och ställer frågor 
b) Eleven räcker upp handen och får ordet 
c) Eleven talar rakt ut i luften utan att räcka upp handen eller få ordet av läraren 
d) Annat:_________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
8. Beskriv hur den perfekta svensklektionen skulle se ut? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
9. Beskriv hur den värsta svensklektionen hade sett ut? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 

Tack för din medverkan! 
 

Mathilda Hamresand och Erika Hagström 
Lärarstudenter vid Växjö universitet 
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Bilaga 4: Lärarenkät 

 
Lärar-enkät 

 
Ringa in det svarsalternativ som stämmer överens med din åsikt 

 
 

1. Hur skulle du beskriva ett väl fungerande samtal mellan lärare och elev/-er 
under en svensklektion? 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

2. Hur håller du igång ett samtal och hur blir alla delaktiga i ett samtal? Vad 
använder du för ”teknik”? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

3. Ge exempel på sammanhang där samtal är betydelsefulla i 
undervisningssammanhang? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

4. Hur upplevde du samtalet mellan lärare och elever under dagens lektion? 
a) Bra 
b) Dåligt 

Motivera varför: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

5. Var alla delaktiga? Var någon mer delaktig än någon annan? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

 
6. Tror du att det finns någon skillnad mellan pojkar och flickor när det 

gäller samtal i undervisningen? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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7. Anser du att det finns problem med att vissa elever pratar för mycket 
medan andra inte kommer till tals överhuvudtaget? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
 

Tack för din medverkan! 
 

Mathilda Hamresand och Erika Hagström 
Lärarstudenter vid Växjö universitet 

 
  
 
 


