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Klassrummet har ett alldeles eget samtalsklimat vilket påverkar hur samtal och diskussioner 
ter sig i just en klassrumsmiljö. Relationen mellan lärare och elever påverkar hur makt-, 
kontroll- och dominansförhållandet är i klassrummet. En dialog är sällan helt symmetrisk utan 
oftast dominerar en deltagare och i relationen mellan elev och lärare är det läraren som har 
den dominerande rollen vilket medför att läraren hamnar i en maktposition eller en 
överordnad roll gentemot eleven.  
 Syftet med denna uppsats är att se hur en lärare språkligt utövar makt och kontroll i 
klassrummet samt att se hur dominansen i det språkliga samspelet ter sig där. Undersökningen 
är gjord i en Komvuxklass vilket gör att det är relationen mellan en lärare och 
vuxenstuderande som har observerats. Undersökningen har genomförts genom observation 
under en dubbellektion, 2x 45 minuter. Genom bandinspelning och protokoll har jag kunnat 
se mönster på makt-, kontroll- och dominansrelationen mellan läraren och eleverna. 
Gruppdynamiken i en vuxenklass är annorlunda än en lärar/elev relation inom skolans lägre 
stadier vilket gör att makt-, kontroll- och dominansförhållandet är intressant att undersöka. 
Lärarrollen medför en formell auktoritet där statusen och åldersrelationen till eleverna gör att 
läraren har en förutbestämd makt eller dominans men i relationen mellan vuxenstuderande 
och lärare försvinner den automatiska åldersstatusen då läraren i många fall är lika gammal 
eller till och med yngre än sina elever.  
 Förutom att åldersrelationen är annorlunda för en lärare som undervisar vuxna har också 
lärarrollen i stort förändrats på senare tid. Idag är lärarrollen mer av handledande karaktär än 
tidigare och det påverkar givetvis makt-, kontroll- och dominansförhållandet mellan lärare 
och elev. Läraren måste släppa på sin egen kontroll för att låta eleverna vara delaktiga. Detta 
vet eleverna om men det är ändå något som hindrar dem att ta steget fullt ut. Den traditionella 
lärarrollen är djupt rotad och eleverna vet att det är läraren som i slutänden bedömer vilket 
bromsar dem i deras eventuella försök att ta större plats i det språkliga samspelet.  
 Läraren har den innehållsliga, interaktiva och kvantitativa dominansen i klassrummet 
och genom sin position en viss makt men i det stora hela visar det sig att läraren mer 
dominerar än att hon utövar makt gentemot sina elever. Läraren har kontroll över det som sker 
i klassrummet i de allra flesta fall men det finns de tillfällen då läraren får släppa på 
kontrollen och släppa in eleverna. Läraren låter eleverna vara delaktiga i arbetet men olika 
mycket under olika delar av lektionen.  
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1. Inledning  
En organisation är bara så bra som aktörerna i organisationen gör den. 
Skolorganisationens primära professionella aktörer är lärarna. Det är de som står 
närmast eleverna och som tillsammans med eleverna har det dagliga ansvaret för hur 
lärandet organiseras 
    (Egerbladh & Tiller 1998:20) 
 

I citatet ovan läggs det stor vikt vid lärarens position inom skolorganisationen, och det 
framhålls att det är lärarna som har den viktigaste rollen i samspelet med eleverna. Det är 
lärarrollen som jag är intresserad av i denna uppsats.  
    För att få en organisation, till exempel en klass, att fungera måste det finnas någon form 
av riktlinjer, och för att dessa riktlinjer ska följas behövs någon form av kontroll. Men vilken 
kontroll kan det finnas i klassrummet och hur stark kan den vara?  

 
Kontroll i klassrummet är en process där läraren försäkrar sig om att elevernas 
klassrumsbeteende är i överensstämmelse med de mål, förväntningar eller planer 
som skola, lärarna, föräldrar och eleverna själva har för verksamheten i klassrummet. 
                  (Stensmo 1997:28) 
 

Men hur kan läraren arbeta för att uppnå denna kontroll som citatet ovan talar om? Kontrollen 
i klassrummet går hand i hand med makt. Genom att ha kontroll har läraren också en sorts 
makt. Det är läraren som kontrollerar innehållet, upplägget och bedömningen i klassrummet 
vilket ger läraren makt gentemot eleverna.   
    Läraryrket är ett yrke där kommunikationen är central. �I samspelet mellan människor 
och i vårt speciella fall mellan lärare och elev spelar kommunikationsförmågan en stor roll. 
Det är tack vare den som vi överför kunskap till andra� (Maltén 1995:197). Eftersom 
kommunikationen är viktig i en lärares ledarskap, och har ett inslag av makt i sig, ställer jag 
mig frågan hur språklig makt kan ta sig uttryck i klassrummet.  
    Nedan är ett citat om vem som styr samtalet inom vissa yrkesroller, däribland 
lärarrollen.   

 
Ansvaret för detta [d.v.s. samtalet] åligger ofta den ena parten, som får en 
samtalsledande funktion. Särskilt gäller detta samtal i instutitionella kontexter, där 
den samtalsledande rollen innehas av t ex lärare, domare, förhörsledare, läkare eller 
annan expert. Denne kommer då att administrera samtalet, initiera och genomföra 
övergångar mellan ämnen [�] och se till att samtalet får struktur på det överliggande 
planet [�] vi bör förvänta oss att denna part också dominerar själva interaktionen.   

    (Linell & Gustavsson 1982:70) 
 

Citatet ovan säger att vi ska förvänta oss en dominans från vissa yrkesroller, däribland 
lärarrollen. Men enligt Per Linell och Lennart Gustavsson (1982) är inte dominans lika med 
makt. En lärare kan dominera dialogen och samtalet i klassrummet men det innebär inte att 
han eller hon har makten. Frågan är då om en lärare har någon egentlig språklig makt i 
klassrummet eller är det kanske så att de bara dominerar talet utan att ha någon egentlig makt?  
Frågan som uppstått ovan är grunden för denna uppsats. 
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1.1 Syfte och problemformulering 
Syftet med denna uppsats är att observera hur en lärare på Komvux utövar kontroll och 
språklig makt i klassrummet. Forskningsfrågorna som ligger till grund för uppsatsen är:  

• Hur utövar läraren språkligt kontroll och makt i klassrummet? 
• Hur dominerar läraren det språkliga samspelet i klassrummet? 

I min undersökning är det alltså de språkliga uttrycken för kontroll, makt och dominans som 
står i förgrunden. 
 
1.2 Avgränsningar 
Undersökningarna som ligger till grund för uppsatsen är en kvalitativ fallstudie där en klass 
på Komvux har observerats under ett lektionstillfälle, 2x 45 minuter. Jag har valt ut vissa 
delar av lektionen för att få ett hanterbart och tydligt material att arbeta med. Av de 90 
minuter som spelades in har ca 40 minuter analyserats och bearbetats. Delarna av lektionen 
har valts ut eftersom de visar på två olika kontrollsituationer under lektionen. En del där 
läraren har en stark kontroll och en del där läraren släpper på kontrollen och låter eleverna 
vara mer delaktiga. Anledningen till att jag har valt dessa delar är för att de visar på att makt-, 
kontroll- och dominansförhållandet mellan läraren och eleverna inte är konstant utan kan 
skifta under en och samma lektion.  
 
1.3 Begreppsförklaring 
Här presenterar jag olika begrepp med anknytning till syftet med min uppsats. Jag ger en 
förklaring till vad begreppen innebär och hur jag har använt mig av dem i uppsatsen.  
 
1.3.1 Kontroll 
Kontroll har att göra med övervakning, granskning eller makt om man ska gå till latinets 
betydelse av ordet, contre-role. Men det finns två sidor av kontroll, en negativ och en positiv. 
Den negativa har att göra med begränsningar och den positiva med att regler skapas för att få 
ordning i något som annars hade blivit kaos (Stensmo 1997).  
    I min uppsats är jag särskilt intresserad av den negativa kontrollen i klassrummet och av 
huruvida läraren begränsar eleverna i sin kontroll. Att det behövs en del kontroll för att 
klassrumsarbetet ska fungera tas upp i senare avsnitt (se avsnitt 2.1) men det är en ganska 
självklar företeelse, den positiva och nödvändiga aspekten av kontroll lägger jag därför inte 
tonvikten vid i denna uppsats.  
 
1.3.2 Makt 
�Enskilda individer har inte eller äger inte makt, utan makt blir snarare platser där makt 
utformas� (Jensen 2002:38). Makt är alltså ett relationellt begrepp och innebär att makt 
uppstår i samspelet med andra i specifika situationer. Makt skapas av institutioner och 
positioner inte genom att en viss person i sig har makten utan för att han eller hon får makten 
genom det sammanhang de framträder i (ibid).  
    Jag kommer att använda mig av maktbegreppet i den bemärkelsen att lärarens makt 
uppstår i situationen med eleverna och att maktpositionen skapas i klassrummet. Utanför 
lärare � elev- rollerna och utanför klassrummet är alltså maktrelationen mellan lärare och elev 
inte lika tydligt strukturerad.  
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1.3.3 Språklig makt 
�Ordet har alltid varit ett viktigt maktinstrument och retoriken är konsten att använda det så 
effektiv som möjligt. Retoriken är därför ett viktigt redskap för styrning av grupper och 
organisationer� (Rydstedt 1993:9).  
    Retorik betyder �konsten att övertyga� och i det ligger alltså att utöva en makt över 
situationen, en språklig makt. Men precis som med kontrollbegreppet ovan finns det två sidor 
av språklig makt, en positiv och en negativ. Den positiva innebär att någon som blivit 
övertygad om ett visst budskap känner sig tacksam för att han eller hon har fått insikt i något 
nytt. Medan den negativa betydelsen innebär att någon blir övertalad och då känner han eller 
hon sig undergiven och förnedrad. De två sidorna illustreras alltså av betydelseskillnaden 
mellan orden övertyga och övertala (Rydstedt 1993). 
    I uppsatsen kommer jag att använda mig av både den negativa och positiva betydelsen 
för att se hur läraren använder sig av den språkliga makten.  
 
2. Tidigare forskning 
En del av tidigare forskning om kontroll, makt och dominans i klassrummet presenteras 
nedan. Alla tre områdena går hand i hand. Den typ av kontroll som läraren har i klassrummet 
påverkar dominansen och maktfördelningen. Vilken sorts makt lärare eller elever har i 
klassrummet påverkar också vilken kontroll som parterna har över olika situationer.  
 
2.1 Kontroll i klassrummet 
För alla människor skapar det en inre trygghet om de åtminstone har den yttersta kontrollen 
över sitt eget liv. Om en person inte känner sig ha en viss kontroll över sin egen situation 
skapar det en känsla av att saker bara råkar hända (Sjödén 1990). Denna känsla gäller för både 
lärare och elever, vilket innebär att båda parterna måste ha en viss kontroll för att de ska 
kunna känna sig trygga och ansvarstagande. När man har kontroll känner man också ett 
ansvar inför det som görs och händer. I läroplanen (Skolverket 1994) står det klart och tydligt 
att eleverna måste lära sig att ta ansvar för sina studier, vilket då innebär att de också måste ha 
en viss kontroll över dem. Men vad händer då med lärarens kontroll? Enligt Marianne Feldt, 
Leif Jarlén och Johan Rådmark (2006) ska läraren i början �leda för att sedan gradvis låta 
eleven själv ta ansvar för det egna lärandet� (ibid:119). De fortsätter sitt resonemang med att 
framhålla att läraren har ett särskilt ansvar i klassrummet, och det är att skapa demokrati 
tillsammans med eleverna. �Samtalsstrukturen i klassrummet har ändrats mot mer dialog och 
lärarrollen utvecklas alltmer mot ett handledande arbetssätt� (ibid:120). 
    Enligt Christer Stensmo (1997) behövs disciplin, fördelning av resurser, fördelning av 
ansvar samt former för beslutsfattande för att ha kontroll i klassrummet. Läraren skapar 
kontroll genom samverkan med eleverna. Precis som Stensmo anser C M Charles (1984) att 
det är viktigt med disciplin för att ha kontroll över situationer. Han drar en parallell mellan att 
ha disciplin och att ha lagar. Ofta tycker vi inte något positivt om en del av lagarna och vi 
försöker kringgå dem, men utan dem hade ingenting fungerat. Detsamma gäller disciplin. Hur 
läraren använder sig av denna disciplin beror på vilket stadium i skolan undervisningen sker. 
På gymnasiet måste förhållningssättet börja likna det mellan vuxna men det är fortfarande 
läraren som är chef. Det är alltså inte ett jämlikt system. Inom vuxenundervisningen krävs det 
också disciplin, men tillvägagångssättet blir där något annorlunda. Där kan det vara så att 
eleverna är äldre än läraren och kräver en viss respekt och det gäller för läraren att behandla 
eleverna som de vuxna människor de är (ibid). Kontroll och disciplin är en nödvändighet i 
skolans vardag, men det får inte vara ett mål utan bara ett medel för att nå målet (Stensmo 
1997).  
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2.1.1 Rutin  
Genom att man som lärare följer rutin uppstår en känsla av att ha kontroll. Genom att ha rutin 
på vissa verksamheter i klassrummet och undervisningen kan läraren lägga mer energi på 
andra saker i undervisningen. En lärare som har rutin kan �tänka på målet och behöver inte 
tänka på hur handlingen utförs� (Uljens 1997:43). Det är också viktigt att tänka på att rutinen 
inte bara skapar en trygghet hos läraren utan också hos eleverna. De vet hur saker och ting går 
till i vissa sammanhang. Rutin är viktigt i skolvardagen men det finns också en nackdel med 
det. Risken med att ha rutin är att läraren kan förlita sig för mycket på sin rutin och sluta söka 
nya vägar och tankesätt (ibid). Det kan finnas rutin i undervisningen samtidigt som det finns 
variation. Det ena utesluter inte det andra.  
 
2.2 Makt i klassrummet  
Basil Bernstein (1983) talar om att vissa personer uppnår en viss status genom den position de 
innehar och med den statusen följer makt. En person kan uppnå en viss status genom sitt kön 
eller sina åldersrelationer till övriga deltagare. Detta skapar hierarkiska relationer mellan 
deltagarna och också olika maktpositioner. Översatt till klassrummet skulle detta innebära att 
läraren uppnår en viss makt genom sin status. Genom sin ålder och åldersrelationerna till 
eleverna har läraren en position som ger honom eller henne makt i viss bemärkelse.  
    �Läraren i klassrummet är en auktoritet som har rätt att bestämma vad eleverna skall 
göra och inte göra och uppgiften att värdera eleverna accentuerar denna makt� (Stensmo 
1997:69). I citatet ovan nämns makt och auktoritet, och dessa begrepp är relaterade till 
varandra, och båda behövs för att en verksamhet ska fungera. En lärare uppnår auktoritet i 
samspel och kommunikation med eleverna (Löwenborg & Gíslason 2003). Läraren har en 
formell auktoritet i klassrummet som är tilldelad honom eller henne i lärarrollen men det finns 
också en informell auktoritet som läraren kan förvärva sig i samspelet med eleverna (Stensmo 
1997). Förr låg själva auktoriteten i rollen som lärare men det har förändrats. Nu är det inte 
lika självklart att en lärare har auktoritet utan han eller hon måste förtjäna och förvärva sin 
auktoritet. Lärarens ord är inte längre lag och lärarens makt har förändrats (Löwenborg & 
Gíslason 2003). 
     Samtidigt som skolan förändras och eleverna får mer att säga till om skapar det också en 
osäkerhet hos eleverna när det kommer till betygsättning. Hos eleverna finns ett medvetande 
om att läraren har makten eftersom det är han eller hon som sätter betygen. Men eftersom 
denna maktposition har förändrats blir eleverna osäkra på vem som egentligen har makten. 
Eleverna har rätt att säga och tycka till om mycket men betygssättningen ligger som sagt hos 
läraren och därmed en stor del av makten (Feldt et al 2006). 
 
2.2.1 Språklig makt 
Både lärarens och elevens språk har stor betydelse i klassrummet, men frågan är om det finns 
någon språklig makt hos endera parten eller hos båda. Enligt Tomas Englund måste läraren 
besitta en bra språklig kompetens: �Den framtida lärarens främsta kompetens utmärks, enligt 
min uppfattning, av vad vi kallar kommunikativ kompetens. Med detta anser jag att lärarens 
främsta uppgift är att i vid mening skapa ett hållbart positivt kommunikativt klimat� (Englund 
2006:41). Englund fortsätter sitt resonemang med att läraren dominerar i klassrummet 
eftersom han eller hon är den som undervisar och berättar. Det är också läraren som ställer 
frågorna, fördelar ordet, värderar de enskilda elevsvaren och som ska bedöma eleverna och 
deras prestationer i stort (ibid). Genom att läraren mer eller mindre styr den språkliga 
aktiviteten i klassen genom t ex berättande, frågor och undervisning så har läraren den 
språkliga makten eller dominerar åtminstone det språkliga utrymmet. 
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 Viveka Adelswärd har också forskat kring människors språk. �Språk är en vardaglig 
praktik eller, för att uttrycka det enklare, något vi gör tillsammans för att nå bestämda mål� 
(1999:13). Eftersom språket uppstår tillsammans med andra påverkar situationen och de 
personer som medverkar i en kommunikation hur språket används och uppfattas. �Allt vi 
säger måste förstås i sin kontext, det vill säga i sitt speciella sammanhang� (ibid). 
Klassrumssituationen är en specifik situation och deltagarnas roll som lärare eller elev 
påverkar således hur språket används och uppfattas. Adelswärd fortsätter sitt resonemang med 
att diskutera olika normer som kan uppfattas olika beroende på situationer och personer. En-
talare-åt-gången-normen innebär att �en talare har rätt att ha hela talutrymmet� under en viss 
sekvens av ett samtal, medan samtidigt-tal-normen innebär att det är mer än en talare som kan 
fylla talutrymmet (1999:31). För de som föredrar samtidigt tal uppfattas en-talare-åt-gången-
normen som att talaren försöker dominera hela talutrymmet medan de som föredrar en talare 
åt gången uppfattar samtidigt tal som att alla pratar i mun på varandra (ibid). Men Adelswärd 
skriver att �samtidigt tal inte alltid innebär att talarna är inbegripna i en kamp om ordet� 
(ibid:34).  
    Det är inte bara språket i ljud som innehar en viss makt. Tystnaden kan vara mer 
maktfull än talet i sig. �Tystnaden innebär visserligen frånvaro av tal, men den kan ändå vara 
nog så talande� (Adelswärd 2002:56) Genom att vara tyst kan en part kontrollera samtalet och 
göra den andra parten osäker. I ett samtal förväntar vi oss vissa samtalsstöd från motparten, 
såsom bekräftande ord eller medhåll och förståelse genom småord. Adelswärd ställer sig 
frågan om tystnaden ska ses som ett maktmedel eller underkastelse? Hon beskriver hur det 
kan te sig i ett klassrum. �Det är inte alltid det är den i underläge som är den tysta. Tystnad 
kan också vara ett maktens privilegium [�] Läraren kan bruka tystnad för att kontrollera 
klassen, eleven kan vara tyst för att göra motstånd� (Adelswärd 2002:58).  
 Är det då makt att vara tyst eller prata mycket? Ja, den frågan är inte lätt att besvara. 
Enligt Adelswärd är kontexten avgörande för språkets betydelse och uppfattning samt vem 
som säger vad, till vem, om vad och på vilket sätt det sägs. Vissa tycker att en pratkvarn är 
svag i språkutrymmet medan andra tycker precis tvärtom. �Man måste dock akta sig för att tro 
att frågor, undvikanden av starka påståenden och försök att få stöd alltid uppfattas som tecken 
på maktlöshet. Det kan med andra ord uppfattas som att talaren är prestigelös, öppen och 
samarbetsvillig [�] Att fråga mycket kan uppfattas som uttryck för osäkerhet och därmed 
kanske som något negativt. Men det kan också betraktas som uttryck för intresse för den man 
talar med och därmed som något positivt� (Adelswärd 1999:43). Att ha den språkliga makten 
kan te sig annorlunda i olika grupper och situationer. Det som anses som makt i en situation 
kan uppfattas som maktlöshet i en annan.   
  
2.3 Dominans  
Att dominera i klassrummet kanske många skulle likställa med att ha makt i klassrummet men 
enligt Linell och Gustavsson kan man inte likställa de två begreppen, makt och dominans 
(1982). De talar om olika sorters dominans såsom kvantitativ dominans där någon dominerar 
talmängden, innehållslig dominans där någon dominerar genom att introducera nya ämnen 
och nytt innehåll samt interaktionell dominans där någon dominerar med initiativ och 
respons.  
 Viveka Adelswärd (2002) tar också upp kvantitativ- och innehållslig dominans. Hon 
förklarar kvantitativ dominans genom att talaren inte ger några öppningar för den andre parten 
att komma in i samtalet och hon ser det som en svaghet. Vissa personer använder en så kallad 
prat-prat-strategi för att slippa tappa kontrollen. Den innehållsliga dominansen förklarar 
Adelswärd med den som har rätt att ställa frågor och föreslå ämnen och den dominansen är 
förknippad med vissa yrkesroller såsom domare, polis och läkare (Adelswärd 2002).    
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 Linell och Gustavsson menar att �Den som har makt och ansvar kan styra dialogens 
inriktning och utfall genom att vidta ett fåtal strategiska åtgärder� (1982:237). Det innebär att 
den som dominerar kan ha makt men �att en part tar många initiativ eller talar mycket kan 
ibland rentav vara ett tecken på relativ maktlöshet� (ibid). Att den ena parten dominerar i en 
dialog är vanligt. Det är sällan som dialoger är helt symmetriska och beroende på status, 
auktoritet, kompetens och personlighetstyp har den ena parten ett övertag i dialogen (ibid). 
Om vi applicerar detta på lärarrollen kan det mycket väl vara så att läraren dominerar i 
klassrummet men för det är det inte sagt att han eller hon har makten.  
 Adelswärd (2002) skriver att en duktig lärare kan dominera en klassrumsdialog genom 
att kanske inte säga mest eller introducera flest nya ämnen utan genom att säga det mest 
tänkvärda, sammanfatta det som sagts på ett intelligent sätt eller ta upp de viktigaste punkter-
na. Dominans i ett samtal behöver alltså inte ha att göra med att prata mest eller längst, det är 
minst lika viktigt vad som sägs och på vilket sätt det sägs.  
  
2.3.1 Språklig dominans vid sammanträden 
I boken Kvinnospråk och fruntimmersprat � Forskning och fördomar i 100 år (1999) skriver 
Adelswärd om språkliga mönster som gäller underordnade och överordnade. �En 
högstatuspersons sätt att delta i ett sammanträde kännetecknas av att han [�] utnyttjar sina 
turer för att tala mycket och länge. En lågstatusperson kan ofta verka nervös över att uppta de 
andras tid (1999:40). En högstatusperson lägger fram sina åsikter som mer eller mindre 
självklara medan en lågstatusperson oftast lägger fram sina åsikter i vädjande frågeform, 
högstatuspersonen bestämmer agendan och �avbryter andra men låter sig inte själv avbrytas,  
medan lågstatuspersonen beter sig precis tvärtom� (ibid:41).  
 Utifrån resonemanget med hög och lågstatuspersoner har Adelswärd (1999) gjort en 
uppställning om språklig dominans vid sammanträden. 

 
Område Talare med makt, Talare utan makt, 
  hög status  låg status               _ 
1.Turlängd Har längre turer  Har kortare turer 
 
2.Turinledningar Griper ordet direkt Ber om lov 
 
3.Argumentation Hävdar sina påståenden Försvagar sina påståenden 
  (Påstår oftare)  (Frågar oftare) 
  �Det är ju så att �� �Är det inte så �� 
  �Vi borde�  �Kanske man �� 
 
4.Avbrott Försöker avbryta Försöker inte avbryta 
  Låter sig inte avbrytas Låter sig avbrytas 
 
5.Ämneskontroll Kontrollerar ämnet Får ämnen ignorerade 
  Tar enbart upp andra ämnen 
  om dessa andra har makt. 
  Det som sägs tolkas positivt 
 
6.Samtalsstöd Ger inte mycket stöd Ger mycket stöd 
  mmm-ar inte eller lite mycket mmm-anden 
    �just det�, �precis� 
 
7.Talsätt Lägre röstläge  Högre röstläge 
  Talar långsamt  Talar snabbt 
 
8.Talakter Tillåts och tillåter sig att Kan inte anklaga, 
  anklaga, tillrättavisa, etc tillrättavisa, etc 
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    (Adelswärd 1999:42) 1   
 

Adelswärd skriver att talare med hög status har makt och dominerar samtalet. Till skillnad 
från Linell och Gustavsson (1982) likställer Adelswärd dominans med makt. Den talare som 
dominerar i ett sammanträde har hög status och är då en talare med makt.  
 I listan ovan finns en mängd olika aspekter som visar på olika talares status och makt i 
sammanträden. I denna uppsats använder jag mig av några av dessa aspekter för att se hur 
detta status- och maktförhållande kan te sig i ett klassrum. Turinledningar, eller fördelning av 
ordet, som jag har valt att kalla det i min analys, visar på hur läraren kontrollerar över 
samtalet genom att fördela ordet och om eleverna tar ordet på egen hand eller väntar på att få 
ordet av läraren, det vill säga ber om lov. Den andra aspekten är argumentation som visar på 
hur läraren och eleverna uttrycker sina åsikter och påståenden. Ämneskontrollen visar också 
på kontrollen över lektionsinnehållet som visar på det rådande kontrollförhållandet mellan 
lärare och elever. Den sista aspekten som jag har valt att använda mig av från Adelswärds 
uppställning är samtalsstöd, eller som jag har kallat det i min analys lärarrespons, som visar 
på förhållandet mellan lärare och elever. Adelswärds uppställning är gjord utifrån språklig 
dominans vid sammanträden medan min uppsats bygger på det språkliga samspelet i ett 
klassrum. Förhållandet mellan dessa två olika situationer har inte exakt samma 
dominansförhållande eller relation mellan hög- och lågstatuspersoner. Nedan kommer min 
teoretiska utgångspunkt för den här uppsatsen.  
 
2.4 Teoretisk utgångspunkt 
I olika dialogsituationer har deltagarna olika roller. De olika parterna som deltar i dialogen har 
en roll gentemot varandra för att samtalet ska kunna fungera. Oftast är �dialogsituationer 
asymmetriska ur dominanssynpunkt� (Linell & Gustavsson 1982:11), vilket innebär att den 
ena parten dominerar talet på olika sätt. Att dominera behöver dock inte innebära att ha 
makten över dialogsituationen. Olika situationer har olika dominans- och maktförhållanden. 
Som Adelswärd (2002) beskriver ovan har vissa yrkesroller en redan given dominans i 
dialogen och samtalet, till exempel läkare, domare och polis. Jag skulle vilja lägga till lärare 
som en sådan yrkesroll också.   
    Jag antar att det finns ett visst mönster i dialogsituationen mellan lärare och elever. 
Läraren har en roll där han eller hon dominerar genom sin status, auktoritet och kompetens. 
Läraren har en given makt eller dominans och mitt syfte är att se hur hon utövar denna makt 
och dominans språkligt.  
      
 
3. Metod och material 
Nedan kommer en beskrivning av den metod som jag använt mig av vid min undersökning. 
Undersökningen består av en klassrumsobservation. Först presenteras metoden och därefter 
material och urval.  
 
3.1 Metod 
Metoden som ligger till grund för min observation är hämtad från en annan undersökning som 
har gjorts av Jan Einarsson och Tor G. Hultman och som redovisas i boken God morgon 
pojkar och flickor (1984). Einarsson & Hultman studerade främst klassrumskommunikation i 
klasser på låg- och mellanstadiet men min studie är som nämnts en kvalitativ undersökning 
där en klass på Komvux har observerats. 
 
                                                
1 Min numrering för att tydliggöra återkopplingen i det kommande resultat- och analysavsnittet. 
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3.1.1 Klassrumsobservation 
Einarsson och Hultman (1984) skriver om teorin om språket i ett klassrum som ett spel � �the 
game of teaching� � som är utarbetad av amerikanska skolforskare med Arno A Bellack som 
ledare. Bellack talar om olika drag i undervisningsspelet. Det är framförallt tre av dessa drag 
som jag har studerat närmare i min undersökning. Det första är ett lärardrag � �soliciting 
moves�. Det är frågor och uppmaningar som läraren ger eleverna. Det andra draget är ett 
elevdrag � �responding moves�, som är elevernas svarsdrag och det sista draget är ytterligare 
ett lärardrag � �reacting moves�. Här responderar läraren på elevernas svarsdrag (ibid:76).  
    För att kunna studera lärarens frågedrag observerade jag hur läraren ställde frågorna. 
Detta för att se hur mycket läraren styr genom sitt sätt att ställa frågorna. Elevernas svarsdrag 
observerades med fyra olika indelningar som jag också hämtat från Einarsson och Hultman. 
Det finns två sätt för läraren att ge eleverna ordet och två sätt för eleverna att själva ta ordet 
(ibid:67):  

• LM � efter att ordet förklarats som fritt genom en fråga till klassen ger läraren ordet 
till eleven efter en markering av eleven t ex genom handuppräckning, nick med 
huvudet el.dyl.  

• LU � läraren ger ordet till en elev utan någon föregående markering från eleven.   
• EM � eleven tar ordet men har gjort en markering innan.  
• EU � eleven tar ordet utan att visa en markering. 

Jag använder mig av de fyra sätten ovan för att se hur mycket av talet som läraren styr över i 
klassrummet. Observationer gjorda på detta viset visar också när eleverna tar kontrollen över 
talet i klassrummet. Observationen riktar in sig på läraren men genom att ha med de fyra 
indelningarna för elevernas svarsdrag ser jag hur eleverna tar eller får ordet och det visar hur 
mycket läraren styr och hur mycket eleverna tar egna initiativ (jmf Björk 2006). 
    Innan observationen påbörjades presenterade jag mig för klassen och berättade avsikten 
med mitt besök. Eftersom jag inte ville påverka eleverna och läraren alltför mycket gav jag 
ganska vag information kring själva uppsatsämnet. Jag informerade både lärare och elever om 
att deras identitet skulle anonymiseras. 
    Klassen observerades under en dubbellektion, 2 gånger 45 minuter. Observationen 
genomfördes med en bandspelare som placerades framme hos läraren. Jag satt längst ner i 
klassrummet för att inte påverka lektionen för mycket. Där antecknade jag en talarlista samt 
förde protokoll under tiden lektionen pågick. Bandspelaren spelade in hela lektionen och 
inspelningen har sedan använts för resultatsammanställningen. Det är från denna som alla 
citat och exempel är hämtade. Talarlistan som skrevs ner under lektionen var till för att 
komplettera inspelningen så att jag i efterhand visste vem som sagt vad och också hade 
tillgång till citat och exempel. Protokollet som fördes under lektionen användes för att få ma-
terial kring hur eleverna tog eller fick ordet. Protokollet fördes på det som hände under lektio-
nen och som bandspelaren inte kunde fånga. Bandspelaren, talarlistan och protokollet har 
kompletterat varandra under arbetet med att analysera händelseförloppet under lektionen. 
 
 3.1.2 Transkription av inspelning 
Det finns många sätt att transkribera en inspelning och här redogör jag för hur jag har 
transkriberat det tal som redovisas i resultat- och analysdelen (se avsnitt 4).  
    �Den transkriptionsmodell vi väljer måste således vara anpassad både till diskurstypen 
(vardagssamtal, förhör osv) och till syftet med analysen. Det betyder att transkriptionen kan 
variera i finindelning alltifrån en ganska skriftspråksanpassad grov återgivning till en 
talspråksanpassad och mycket detaljerad transkription� (Norrby 2004:90). Utifrån Catrin 
Norrbys beskrivning ovan har jag valt att göra en ganska grov och skriftspråksanpassad 
återgivning. Jag är intresserad av det som sägs innehållsmässigt, vikten ligger i vad som sägs 
inte hur det sägs och därför passar ett skriftspråk för denna transkription. Jag har valt att ställa 
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upp samtalet som en dramadialog där varje nytt yttrande ställs på en ny rad för att 
transkriberingen ska bli tydlig och lätt att läsa. I transkriptionen lägger jag ibland in 
kommentarer om samtalet mellan vissa repliker för att förtydliga det pragmatiska sambandet. 
Dessa kommentarer skrivs i parentes efter repliken.  
 
3.2 Material 
3.2.1 Lektionen 
Det lektionstillfälle som studerades var alltså en dubbellektion, två gånger 45 minuter. Kursen 
är Svenska B och innehållet vid denna lektion var genomgång av Nationella provet och olika 
texttyper. Då det Nationella provet snart skulle gå av stapeln diskuterade klassen olika 
texttyper och vad som kännetecknar dem. De texttyper som läraren gick igenom var essäer, 
krönikor, argumenterande texter, debattartiklar, noveller och reportage. Hon gick också 
igenom vad för slags uppgifter som kan komma upp på det Nationella provet och hur eleverna 
kan förbereda sig inför provet. Som en förberedelse användes sista halvan av lektionen till en 
argumentationsövning. Gemensamt i klassen skrev de en tankekarta på tavlan med för- och 
motargument i ämnet singelliv kontra familjeliv. Efter den gemensamma genomgången blev 
eleverna uppdelade i två grupper där en grupp var för singellivet och en grupp var mot. Efter 
en stunds grupparbete var det dags för debatt. Grupperna fick sedan byta sida och det blev 
ytterligare en debatt. Som avslutning gick klassen tillsammans igenom hur ett bra upplägg på 
en debattartikel ska vara: inledning, tes, argument för/emot och avslutning. 
 
3.2.2 Läraren 
Läraren som undervisar klassen är 44 år och har jobbat på Komvux i 14 år. Hon arbetar även 
med elever på högre stadier, universitetsstudenter. Hon har jobbat som svensklärare i 20 år 
och undervisar även i andra ämnen.  
 
3.2.3 Klassen 
Klassen som har studerats bestod av 12 elever, sju kvinnor och fem män i åldrarna 21-47år. 
Det är 17 elever inskrivna i kursen men vid observationstillfället deltog 12 elever. De läser 
Svenska B på Komvux. På hela skolan är det drygt 2 200 elever inskrivna. Svenskkursen är en 
så kallad reguljärkurs vilket innebär att eleverna har ett lektionstillfälle i veckan och då har de 
undervisning i två gånger 45 minuter. Förutom lektionstillfällena har eleverna inlämningar 
löpande parallellt. Eftersom klassen endast träffas vid ett tillfälle per vecka används mycket 
av lektionstiden till muntliga framställningar och diskussioner. Det skriftliga arbetet utför 
eleverna utanför den lektionsbundna tiden.  
 
3.3 Urval 
Jag har tidigare haft kontakt med läraren då jag har gjort min verksamhetsförlagda utbildning 
under 2005 där. Eftersom jag är intresserad över hur maktförhållandet kan te sig mellan vuxna 
människor i en skolsituation, valde jag att göra undersökningen på Komvux och valet av just 
den här klassen blev då naturligt eftersom jag tidigare har haft kontakt med läraren och 
undervisningen sker i ett av mina ämnen, svenska, ett ämne som för övrigt inbjuder till dialog 
mellan lärare och elever.  
 
3.4 Metodkritik 
Jag använde mig av en metod där klassen observerades genom min närvaro och med hjälp av 
en bandspelare. Att jag satt med i klassrummet kan givetvis ha påverkat hur eleverna och 
läraren uppträdde under den lektion då observationen gjordes. Jag försökte minimera 
bandspelarens påverkan genom att lägga den framme hos läraren och sedan inte 
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uppmärksamma den under lektionens gång. Jag bytte sida på bandet när klassen gick ut för en 
paus. Men alla elever var medvetna om att det som sades på lektionen spelades in, viss 
påverkan har min information och närvaro naturligtvis haft.  
    Då undersökningen ursprungligen gjordes för ett annat syfte kan jag ha missat en del 
detaljer i det ögonblicket som jag var närvarande men eftersom denna uppsats bygger på det 
material som finns inspelat har jag fått ut tillräckligt resultat att göra en analys på.  
 
 
4. Resultat och analys 
Här nedan kommer resultatet från undersökningen att presenteras. Lektionsinnehållet kommer 
inte att redovisas i någon helhet utan de passager som kommer att analyseras kommer att 
transkriberas och redovisas. Transkriberingen är gjord utifrån den metod som redogörs för i 
metodavsnittet (se 3.1.2) Passagerna kommer att analyseras utifrån Jan Einarsson och Tor G 
Hultmans bok God morgon pojkar och flickor (1984) och Viveka Adelswärds bok 
Kvinnospråk och fruntimmersprat (1999). Utifrån böckerna har jag gjort fyra indelningar; 
fördelning av ordet � hur talaren tar eller får ordet, punkt nummer 2 i Adelswärds 
uppställning ( se avsnitt 2.3.1), ämneskontroll � hur talaren för in ett nytt ämne och håller 
kvar vid det ämnet, nummer 5 i Adelswärds uppställning, argumentation � hur talaren 
hävdar eller försvagar sina påståenden, nummer 3 i uppställningen, samt lärarrespons � hur 
läraren bemöter sina egna och elevernas uttalanden, bland annat genom samtalsstöd, nummer 
6 i Adelswärds uppställning.  
 Jag kommer först att redovisa exemplet hämtat från inspelningen och sedan kommentera 
exemplet efteråt. I slutet av varje avsnitt finns en sammanfattning av analysen för att 
tydliggöra vad jag har kommit fram till. Exemplen som jag använder mig av kommer att 
användas mer än vid ett avsnitt då de visar på mer än en aspekt av analysen. Ett antal exempel 
kommer att återupprepas inom de olika indelningarna av analysen. Jag är medveten om att det 
blir en hel del upprepningar men för att visa på de olika aspekterna av makt-, kontroll- och 
dominansförhållandet mellan lärare och elever är det nödvändigt. För att det ska bli så 
hanterbart som möjligt och förståeligt för läsaren har jag valt att presentera exemplen i sin 
helhet inom mer än ett område. Även om detta då blir upprepande underlättar det för läsaren. 
 Avslutningsvis kommer jag att sammanfatta analysen med indelningen innehållslig, 
interaktiv och kvantitativ dominans (se avsnitt 2.3 och analys 4.5).  
   
 
4.1 Fördelning av ordet 
Nedan kommer jag att redovisa exempel från lektionen som har att göra med hur läraren och 
eleverna tar och får ordet. Genom att redovisa och analysera det visar det i viss grad hur 
läraren styr diskussionen i klassrummet.  

 
� Vad är en debatterande text? (Läraren frågar klassen) 
� Man pratar om ett ämne fram och tillbaka (En elev svarar utan att ha markerat, EU) 
� Är du debattglad? (Läraren frågar en annan elev som inte har begärt ordet, LU) 
� Nej eller kanske ibland.  
� Brukar du läsa debattartiklar? (Läraren ger eleven en följdfråga) 
� Ibland (svarar eleven) 

 
Exemplet ovan visar både hur elever tar ordet självmant utan markering och hur läraren ger 
ordet till en elev som inte markerat. Den första frågan läraren ställer är öppen för hela klassen 
att besvara. En sådan fråga kan ibland vara svår för elever att svara på eftersom det kräver att 
de tar egna initiativ. Men på samma gång ger en sådan fråga alla elever samma chans att 
svara. Frågan är inte riktad till någon speciell elev. Den andra frågan i exemplet ovan är en 
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fråga riktad till en speciell elev som läraren vänder sig till. I detta läge råder det inget tvivel 
om vem som ska svara vilket kan underlätta, men det kan också vara så att eleven känner sig 
utsatt och utpekad. Alla elever har inte lätt för att prata och kan då känna sig osäkra men på 
samma gång kan det vara elever som har mycket att säga men aldrig riktigt kommer till tals 
och då underlättar en sådan här frågetyp med riktade frågor. Läraren fortsätter att fråga 
samma elev för att få eleven att utveckla sitt svar.  
    I klassrummet finns elever som har lätt för att prata och gärna gör det men det finns 
också sådana som inte har lätt för det och gärna låter bli. I exemplet ovan använder läraren 
två olika sätt att ställa frågor på, men syftet är i båda fallen att få elevernas åsikter och 
synpunkter, att få med eleverna i samtalet. Först ger läraren eleverna chansen att själva ta 
initiativet genom att ställa en öppen fråga till hela klassen men när det endast är en elev som 
nappar på det börjar läraren ställa mer riktade frågor till enskilda elever. Läraren försöker få 
fler elever att engagera sig i samtalet. Även om läraren styr i denna del av samtalet lämnas 
det utrymme till eleverna att ta initiativ, men läraren går in och styr efter ett tag för att få med 
fler elever i samtalet.  
    Nedan är ett exempel som bygger vidare på syftet med debattartiklar. 
   

� Vad ska de handla om då? (Läraren frågar en elev,LU, men får inget svar av eleven 
och ställer då frågan till hela klassen) 
� Politik, tycker jag (En elev markerar och svarar efter att läraren har överlämnat ordet, 
LM) 
� Brukar du läsa debattartiklar, vad ska de handla om för att du ska läsa dem? (Läraren 
frågar en elev som inte har markerat LU) 
� Ja, inte om politik i alla fall (svarar eleven) 
 

Läraren frågar en elev vad en debattartikel ska handla om men får inget svar av den elev som 
hon har riktat frågan till. Hon släpper då den eleven och ställer frågan till hela klassen istället. 
Då får en annan elev ordet av läraren och besvarar frågan. Här blir de övriga eleverna lite mer 
försiktiga innan de svarar och väntar på att få klartecken från läraren. Eftersom hon i ett 
tidigare skede riktade frågan till en utvald elev, som hon inte fick något svar av, och då istället 
ställde frågan till hela klassen väntar eleverna på att få ordet av läraren. Eleven som till slut 
svarar har dock uppfattat att läraren ställer frågan till klassen eftersom eleven markerar att han 
vill svara. Läraren är här tydlig i att hon släpper den riktade frågan till eleven och lämnar ut 
den till hela klassen men eleverna väntar ändå in läraren till att ge ordet. I denna situation är 
det läraren som helt styr fördelningen av ordet.   
    Diskussionen kring debattartiklar fortsätter.  

 
� Är fem argument lagom mycket, eller vad säger ni? (Läraren ställer frågan till hela 
klassen och en elev tar ordet utan markering, EU) 
� Vet ej, men man kan utveckla dem. Man kan utgå från fem argument men spinna 
vidare på dem och gå in på djupet. Verkligen visa att det är bra argument och lägga 
tyngd bakom dem. Tömma ut argumenten ordentligt. Då är fem argument inte för 
lite. (Eleven utvecklar sitt svar och läraren ger positiv respons) 
� Javisst, precis så kan man göra. 

 
Läraren ställer ytterligare en fråga till hela klassen i exemplet ovan och hon får svar från en 
elev som tar ordet på egen hand. Eleven ger ett detaljerat svar vilket kan tänkas göra att 
läraren inte väljer att spinna vidare på svaret.  
    Efter ytterligare diskussioner kring debattartiklar har klassen kommit fram till 
motargument och vad de har för funktion. 
 

� Hur kan man ta hänsyn till motståndarna? (Läraren frågar klassen) 
� Genom att lägga till ett motargument. (En elev svarar efter att ha fått ordet av 
läraren, LM) 
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� Ja, precis. Vilket argument ska vi då plocka in som motargument? (Läraren ställer 
en följdfråga till klassen) 
� Familjen i längden. (En elev svarar på lärarens fråga genom att ta ordet utan 
markering, EU) 
 

Läraren fortsätter att ställa frågor till hela klassen och låta eleverna ta initiativ. Efter den 
första frågan ger läraren ordet till en elev som har markerat att han vill ha ordet. Eleven tar 
initiativ genom att markera men väntar in läraren innan han svarar. Efter den andra frågan är 
det en elev som på egen hand tar ordet och besvarar frågan vilket gör att läraren inte styr 
fördelningen i den delen av diskussionen.  
    När samtalet ovan äger rum har hela klassen diskuterat fram olika för- och 
motargument och alla argumenten står på tavlan vilket göra att alla elever kan se de olika 
argumenten. Alla elever har tillgång till de olika argumenten och läraren ställer frågor till 
hela klassen. Här behöver hon inte rikta frågorna till någon speciell elev utan alla kan besvara 
dem eftersom svaren redan finns givna på tavlan. Läraren ger alla i klassen chansen att svara 
genom att ställa frågan till hela klassen. Hon får svar av två elever som båda tar initiativ till 
att svara, den ena gör det helt på egen hand, EU, medan den andra väntar på lärarens tecken 
att svara, LM.  
 
4.1.1 Sammanfattning 
Detta avsnitt har handlat om fördelning av ordet. I exemplen ovan är det hur eleverna tar eller 
får ordet som belyses, och genom det kan jag visa hur läraren styr samtalet. Exemplen har 
visat på både fall där eleverna själva tar ordet och fall där läraren ger dem ordet. De flesta 
gånger som en elev talar är det efter en fråga från läraren, men eleverna tar också egna 
initiativ att svara, antingen genom att ta ordet själva, EM eller EU, eller genom att markera 
och få ordet av läraren, LM. Läraren använder sig oftast av frågor som hon ställer till hela 
klassen och inte till någon specifik elev. Detta gör att hon lämnar stort utrymme för eleverna 
att själva ta initiativ och vara med i diskussionen. I vissa fall ställer läraren frågan riktad till 
en specifik elev vilket gör att endast den eleven blir utnämnd till talare.  
   Oavsett om läraren ställer en fråga till hela klassen eller om hon riktar frågan till en 
enskild elev, så är det hon som styr över samtalet. Det är vid några tillfällen som eleverna tar 
ordet på egen hand men det är alltid efter en fråga från läraren och i de flesta fall väntar 
eleverna på att läraren ska ge dem ordet. Att eleverna i många fall väntar på att få ordet av 
läraren när de har markerat att de vill ha ordet har med disciplin att göra. Eleverna vet att de 
ska vänta på att få ordet innan de svarar, och de gör så i de flesta fall även om läraren ställer 
frågan öppet i klassen. Precis som Stensmo (1997) och Charles (1984) skriver behövs den här 
disciplinen för att samtalet ska fungera i klassrummet (se avsnitt 2.1). Alla kan inte prata i 
mun på varandra utan det måste finnas samtalsregler som alla kan rätta sig efter annars 
fungerar inte samtalet. Förutom den disciplinen som styr samtalet kontrollerar läraren samta-
let genom sina frågor och också genom att fördela ordet.  
  Hädanefter kommer jag inte att använda mig av beteckningarna LU, LM, EU 
och EM eftersom sättet att få ordet inte längre är relevant i den fortsatta analysen. 
 
4.2 Ämneskontroll 
I detta avsnitt kommer jag att redovisa och analysera exempel som visar på ämneskontrollen, 
det vill säga hur talaren introducerar nya ämnen och håller fast vid ämnen.  
    Efter ca en halvtimmes lektion kommer klassen in på argumentation och debatterande 
texter. Läraren utgår från vad som kommer att finnas med i det kommande Nationella provet 
och bygger sin lektion och genomgång på det.  
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� Flera av uppgifterna, det känns som att fokus ligger lite på debatterande texter. 
(Läraren resonerar och argumenterar kring varför hon väljer att lägga stor del av 
lektionen på debatterande texter) 
� Vad är en debatterande text? (Läraren frågar klassen) 
� Man pratar om ett ämne fram och tillbaka (Elev 1 svarar) 
� Är du debattglad? (Läraren frågar en annan elev) 
� Nej eller kanske ibland (Elev 2 svarar) 
� Brukar du läsa debattartiklar? (Läraren ger elev 2 en följdfråga) 
� Ibland (svarar elev 2) 
� Vad ska de handla om då? (Läraren får inget svar av elev 2 och ställer då frågan till 
hela klassen) 
� Politik, tycker jag (Elev 3 svarar) 
� Brukar du läsa debattartiklar, vad ska de handla om för att du ska läsa dem? (Läraren 
frågar en annan elev) 
� Ja, inte om politik i alla fall (Elev 4) 
 

I exemplet ovan leder läraren in eleverna på ämnet �argumentation och debatterande texter�. 
Här får eleverna möjlighet att komma med sina erfarenheter och synpunkter kring 
debatterande texter. Läraren ställer en fråga till hela klassen och får med sig två elever i 
diskussionen men när läraren ställer en följdfråga till en elev får hon inget svar och går då 
vidare till att fråga hela klassen för att hålla igång diskussionen. Läraren får då med sig 
ytterligare två elever i diskussionen.  För att hålla igång diskussionen stannar läraren inte upp 
vid en elev som inte svarar utan går vidare till övriga klassen för att få mer att bygga vidare 
på.      Efter att diskussionen har handlat om ifall eleverna har skrivit någon debattartikel och 
vad en debattartikel kan handla om återgår läraren till listan med de olika texttyperna och på 
listan finns det två texttyper kvar, reportage och artiklar.  

 
� Nu har vi två texttyper kvar på listan, reportage och artikel. Vad är det för skillnad 
på reportage och artiklar? (Läraren frågar klassen, ingen svarar) 
� Någon? (Läraren gör ett nytt försök att få med någon elev) 
� Artiklar är väl mer om något ämne eller något aktuellt men ett reportage är mer 
fritt. (En elev svarar något tveksamt) 
� Ja, ett reportage kan handla om lite vad som helst. Någon annan skillnad? (Läraren 
besvarar elevens svar och går vidare för att få fler synpunkter) 
� Ja, jag tänkte mig ju att ett reportage är fördjupat. Kanske mer gediget, att det finns 
fler intervjuer, man håller sig mer till ett ämne som man belyser från olika vinklar. 
Till exempel lördagsbilagan i Smålandsposten där man gör lite längre reportage om 
allt möjligt. (Läraren får inget direkt svar från eleverna och resonerar själv kring vad 
ett reportage är) 
� Och på nationella provet kan båda de där två förekomma. Rätt så ofta står det skriv 
en artikel och då står det ofta vilken tidning ni ska skriva för till exempel facktidning 
eller dagstidning. (Läraren fortsätter att resonera kring de olika texttyperna kopplat 
till det nationella provet)   
� Nu ska vi se vad det nya texthäftet innehåller för texter. (Läraren släpper 
diskussionen om olika texttyperna och börjar gå igenom det nya texthäftet som leder 
in på debatterande texter som stora delar av lektionen handlar om) 

 
Läraren försöker få eleverna till att byta ämne i exemplet ovan men det är lite trögstartat. 
Eleverna var igång bra i diskussionen kring debattartiklar men har lite svårt att ställa om till 
två nya texttyper, artiklar och reportage. Det blir därför läraren som förklarar vad ett 
reportage är. Eleverna är nästan inte alls med i denna diskussion kring artiklar och reportage 
men läraren anser ämnet vara avklarat och går vidare till det nya texthäftet. Eleverna 
accepterar ämnesbytena och tar fram sitt texthäfte där diskussionen går vidare. I texthäftet 
visar läraren på olika exempel av de texttyper som klassen har diskuterat. Det är läraren som 
hela tiden sköter ämnesbytena, och hon markerar också när något är slutdiskuterat och går 
vidare med nästa del.  
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    Efter ett tag återkommer läraren till debatterande texter. Hon visar först en kort 
debattartikel så att eleverna får chansen att se hur en debattartikel kan vara uppbyggd. Och 
diskussionen kommer in på hur man ska skriva en debattartikel. Klassen ska skriva en 
debattartikel om familjelivet.  

 
� Vilka argument har ni för familjelivet? (Läraren frågar klassen) 
� Ens vänner gifter sig. (Elev 1 svarar) 
� Vad händer när vännerna gifter sig? (Elev 2 tar ordet) 
� Exakt. Hur ska jag formulera det då? (Läraren ställer en följdfråga till elev 1 som 
kommit med argumentet) 
� Vänner finns inte alltid kvar när de träffar någon annan. 

 
Läraren utgår från att eleverna ska skriva en debattartikel och lägger in alla de delar som en 
debattartikel innehåller. Hon bygger diskussionen kring att skriva en debattartikel och får med 
eleverna i diskussionen. Det är eleverna som kommer med de konkreta förslagen medan 
läraren ser till att få med de byggstenar som en debattartikel ska innehålla. Läraren skriver 
upp alla argument på tavlan och för diskussionen vidare utifrån det som eleverna säger. 
Eleverna har en hel del olika argument som talar för familjelivet och för singellivet och ge-
nom att ha båda infallsvinklarna uppskrivna på tavlan börjar läraren diskutera motargument i 
en debattartikel. Här byter hon infallsvinkel på ämnet.  

 
� Hur kan man ta hänsyn till motståndarna? (Läraren frågar klassen) 
� Genom att lägga till ett motargument. (En elev svarar) 
� Ja, precis. Vilket argument ska vi då plocka in som motargument? (Läraren ställer 
en följdfråga till klassen) 
� Familjen i längden. (En annan elev svarar på lärarens fråga) 

 
Hon drar paralleller att det som är positivt för singellivet blir ett motargument för det som är 
positivt med familjelivet och vice versa. Utifrån elevernas svar och genom upplägget på sin 
frågeställning har läraren på ett smidigt sätt fått med alla de delar som behövs för att skriva en 
debatterande text. Ovan försöker hon få med eleverna så att de tänker i samma banor. Istället 
för att säga det rent ut får hon eleverna att resonera fram till att det behövs motargument. 
Läraren håller fast vid ämnet men eleverna är högst delaktiga i skapandet av debattartikeln.  
    Läraren frågar sedan eleverna vad de ska börja med i debattartikeln.  

 
� Man kan börja med �Vännerna kan erbjuda allt jag vill ha men ändå är jag 
fortfarande fri och obunden� som det står där. (Eleven tar ett citat från texthäftet) 
� Ja, se där. Det kan man direkt börja med och så citationstecken till då �Vännerna 
kan erbjuda allt jag vill ha men ändå är jag fortfarande fri och obunden� med källan 
säger Mats Lindgren i artikeln Vännerna är min nya kärnfamilj. Så får vi ett citat och 
vi får en källhänvisning. Detta kan man visst ha i inledningen men man kan också 
spara det till avslutningen. (Läraren ger positiv respons och spinner vidare på elevens 
svar) 

 
Läraren tar elevens svar och bygger vidare på det genom att ta in en ny aspekt i arbetet, 
nämligen hur citat kan och ska användas. Just att ta upp citatteknik kanske inte läraren hade 
räknat med här, men eftersom en elev tar upp det tar läraren tillfället i akt och går igenom hur 
viktigt det är att citera på rätt sätt. Här är det eleven som introducerar en ny aspekt nämligen 
att använda citat och läraren spinner vidare på det.  
      
    
4.2.1 Sammanfattning 
Läraren utgår från en lista med olika texttyper där hon förklarar varje texttyp så att eleverna 
förstår skillnaderna mellan dem, hur de ska skrivas och när de ska användas. Läraren utgår 
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hela tiden från det som kan komma på Nationella provet och vill att eleverna ska vara 
förberedda på det. Läraren får igång eleverna i en bra diskussion när de diskuterar vad en 
debatterande text är. Eleverna får ge personliga erfarenheter kring debattartiklar och 
diskussionen är som mest igång när läraren plötsligt byter ämne genom att återgå till listan 
med olika texttyper och ta upp artikel och reportage. Läraren försöker få med sig eleverna 
genom att diskutera skillnader mellan de två texttyperna men eleverna har svårt att koppla 
om från debattartikeln som de var involverade i. Det slutar med att läraren ger sin syn på 
reportage och sedan går hon vidare med nästa del i lektionen. Det är läraren som helt 
kontrollerar ämnesbytena under lektionen och ibland får hon med sig eleverna men ibland 
inte. 
 Läraren introducerar ämnet debatterande text och genom sitt upplägg att eleverna själva 
ska skriva en debattartikel får hon med alla de delar som behövs och eleverna är med i 
diskussionen. Läraren har kontrollen över ämnet kring vad som behövs för att skriva en 
debattartikel men hon släpper också in eleverna att bestämma innehållet i just den artikel som 
de diskuterar. Läraren har bestämt ämnet på debattartikeln, familjeliv kontra singelliv, men 
eleverna får bestämma argumentens innehåll vilket gör dem högst delaktiga.  
 Vid ett annat tillfälle är det en elev som tar in ett nytt ämne, nämligen genom att 
använda sig av ett citat i arbetet med debattartikeln. Läraren spinner vidare på elevsvaret och 
förklarar vad citat är och hur det ska användas. Här är det inte läraren som har 
ämneskontrollen men hon låter inte det omkullkasta lektionsplaneringen. Hon förklarar 
citatteknik och återgår sedan till arbetet med en debattartikel.  
 Det finns tre hjälpmedel som läraren använder sig av för sin lektionsplanering. Hon har 
listan med olika texttyper som styr upplägget och texthäftet som bygger vidare på de olika 
texttyperna samt arbetet med att eleverna ska skriva en egen debattartikel. Listan med 
texttyper är mer bunden och lämnar inte mycket utrymme för eleverna. Det märks också när 
läraren har två texttyper kvar att ta upp och eleverna inte riktigt är med på ämnesbytet. Men 
arbetet med att skriva en egen debattartikel är mer fritt för eleverna att delta i samtidigt som 
läraren får med de delar som är viktiga. Lärarens rutin hjälper henne att få med allt det som 
ska tas upp men i fallet med att ta upp alla texterna på listan känns det som om den rutinen 
också hindrar henne (se avsnitt 2.2.1). Hon blir bunden vid listan och gör ämnesbyten som 
eleverna inte riktigt hänger med på.  
 Det är läraren som helt klart har ämneskontrollen och det är endast vid ett tillfälle som 
en elev har den kontrollen och det är när denne elev tar upp ett citat som argument för en 
debattartikel. I arbetet med debattartikeln har läraren ämneskontrollen genom att hon har 
bestämt ämnet för vad debattartikeln ska handla om men hon släpper medvetet lite på den 
kontrollen då hon låter eleverna bestämma argumenten i artikeln.  
 
4.3 Argumentation 
Nedan kommer jag att redovisa och analysera exempel från lektionen som visar hur läraren 
argumenterar för det som hon tar upp, hur hon eventuellt försvagar eller hävdar sina och 
elevernas påståenden. 
 Läraren introducerar debatterande texter med en sorts övertalning varför hon kommer att 
lägga stor del av lektionen på just den typen av text.  

 
� Flera av uppgifterna, det känns som att fokus ligger lite på debatterande texter. 
(Läraren resonerar och argumenterar kring varför hon väljer att lägga stor del av 
lektionen på debatterande texter) 

 
Läraren argumenterar för varför just denna typ av text är viktig att förbereda sig på. Hon 
använder sig av det kommande Nationella provet för att legitimera sitt upplägg av lektionen. 
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Alla elever vet att det Nationella provet är viktigt och stort och läraren använder elevernas 
respekt för provet för att lägga vikt vid varför hennes lektionsupplägg är som det är.  
 Det finns ett tillfälle där även en elev känner att han behöver styrka sitt svar. 
 

� Man kan börja med �Vännerna kan erbjuda allt jag vill ha men ändå är jag 
fortfarande fri och obunden� som det står där. (Eleven tar ett citat från texthäftet) 
� Ja, se där. Det kan man direkt börja med och så citationstecken till då �Vännerna 
kan erbjuda allt jag vill ha men ändå är jag fortfarande fri och obunden� med källan 
säger Mats Lindgren i artikeln Vännerna är min nya kärnfamilj. Så får vi ett citat och 
vi får en källhänvisning. Detta kan man visst ha i inledningen men man kan också 
spara det till avslutningen. (Läraren ger positiv respons och spinner vidare på elevens 
svar) 
 

Eleven använder sig av texthäftet för att få lite tyngd bakom sitt svar. Han vet att läraren 
tycker texthäftet är viktigt och vet då att hans svar har tyngd bakom sig med texthäftet som 
källa. Läraren visar också med sitt svar att det är ett godtaget svar, och hon spinner vidare på 
elevens svar vilket ger än mer tyngd i övriga klassens ögon.  
 Nedan följer ett exempel där läraren försvagar ett elevsvar istället för att styrka det som 
ovan. 

 
� Vilka argument har ni för familjelivet? (Läraren frågar klassen) 
� Ens vänner gifter sig. (En elev svarar) 
� Vad händer när vännerna gifter sig? (En annan elev frågar oförstående) 
� Exakt. Hur ska jag formulera det då? (Läraren ställer en följdfråga till den elev som 
kommit med argumentet) 
� Vänner finns inte alltid kvar när de träffar någon annan. 
� Vännerna försvinner efterhand, menar du? (Läraren upprepar elevens svar med litet 
annat ordval men frågar också så att hon har uppfattat det rätt) 
� Ja, just det. (Eleven bekräftar att läraren förstått vad han menade) 
 

Eleven som har kommit med argumentet ifrågasätts av en annan elev och läraren ifrågasätter 
också eleven. När sedan eleven försöker förklara vad det är han menar är läraren där med en 
annan formulering. Elevens svar är inte tillräckligt tydligt, läraren ändrar om till ett annat 
uttryck som i stort säger samma sak som eleven sade. I och för sig så frågar läraren eleven 
om hon har uppfattat det rätt men hur många elever vågar säga emot i det läget. Läraren har 
tagit kontroll över situationen och eleven finner sig i lärarens ord och argument. Läraren har 
makten att både styrka och försvaga elevsvaren. Både stärkandet och försvagandet är dock 
ytterst svagt i det här fallet.  
 
4.3.1 Sammanfattning 
Ovan har jag redogjort för hur läraren argumenterar för sitt lektionsupplägg. Läraren försöker 
hela tiden lägga mer vikt i sitt upplägg genom att hänvisa till det kommande Nationella 
provet. Hon hävdar sitt upplägg utifrån vad Nationella provet brukar ta upp och utgår mycket 
från texthäftet till Nationella provet. Detta smittar av sig på eleverna som också tycks börja 
leta efter hur de kan koppla sina svar till Nationella provet och texthäftet. En elev hittar ett 
utmärkt sätt genom att använda sig av ett citat från texthäftet. Läraren ger positiv respons på 
elevens svar vilket ytterligare höjer statusen på elevens svar och ökar vikten av texthäftet. 
Under just denna lektion eskalerar det inte mer men det hade lätt kunnat bli så att eleverna 
uppfattar texthäftet och det Nationella provet som viktigast och inte sina egna resonemang. 
Eleverna tror att läraren lägger störst vikt vid Nationella provet och utformar då sina svar 
därefter.  
 I exemplen som presenterades ovan finns också ett typiskt fall på hur läraren kan 
använda sin maktposition till att försvaga en elevs uttalande. Det börjar med att en annan elev 
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ifrågasätter en elevs svar och eleven utvecklar då sitt svar, men läraren nöjer sig inte med det 
utan ändrar om lite och får ett svar som enligt henne är tydligare. Läraren frågar eleven om 
hon har uppfattat det hela rätt och eleven motsäger inte lärarens förslag. Läraren har utövat 
makt över eleven på ett sätt som inte är direkt utvecklande för eleven. Feldt m fl (2006) 
skriver att lärare lämnar utrymme till eleverna att vara delaktiga men eleverna är väl 
medvetna om att det är läraren som sätter betygen och läraren har på så vis makten vilket gör 
att eleverna ser lärarens ord som viktigare än sina egna (se avsnitt 2.3).  
 
4.4 Lärarrespons 
I detta avsnitt kommer jag att redovisa och analysera exempel från lektionen utifrån hur 
läraren bemöter elevernas uttalanden. Jag kommer alltså att titta närmare på lärarresponsen, 
både den negativa och den positiva responsen. Negativ respons är det om läraren inte ger 
respons, ignorerar svar eller nervärderar/försvagar elevsvar och positiv respons är när läraren 
då istället lyfter fram elevsvar och ger elevsvaren tyngd och betydelse.  
 Nedan är ett exempel där läraren sätter igång en diskussion kring debatterande texter 
utifrån elevernas personliga erfarenheter. 

 
� Har någon skickat in en debattartikel någon gång? (Läraren ställer en fråga till 
klassen) 
� Ja (en elev svarar) 
� Ja, vad handlade den om? (Läraren riktar följdfrågan till eleven) 
� Om mopeder.  
� Jaha, att du gillar trimmade moppar eller? (Läraren ställer en följdfråga med lite 
skratt i rösten) 
� Nej, jag gillar inte dem (Eleven svarar med skratt i rösten och fortsätter att utveckla 
sitt svar)  
� Jag tyckte det var kul att få skriva om det och prata om det med andra som sett 
artikeln. 
� Ja ha, idag brukar ju mopedförsäljarna hjälpa till att trimma innan de säljer moppen 
och det är något som det har debatterats mycket kring. (Läraren bygger vidare på 
elevens svar) 
 

Läraren ställer en fråga till klassen och en elev svarar. Läraren ställer följdfrågor för att få ut 
mer av det som eleven har att säga. För att lätta upp stämningen skojar läraren lite med 
elevens svar. Eleven är med på noterna men ger ett mer seriöst svar tillbaka. Läraren uppfattar 
elevens seriösa svar och går tillbaka till en mer seriös hållning till ämnet men bygger 
samtidigt vidare på sitt eget inlägg i ämnet, trimmade mopeder, och elevens svar, att det 
debatteras mycket kring mopeder. Läraren läser av elevens ställningstagande och bidrar med 
en egen synpunkt för att utveckla ämnet än mer. 
 Ett annat exempel på hur läraren ger respons är att hon tar upp något som en elev sagt 
tidigare och bekräftar då denna elevs svar och delaktighet i diskussionen. 

 
� Hur kan man ta hänsyn till motståndarna? (Läraren frågar klassen) 
� Genom att lägga till ett motargument. (En elev svarar) 
� Ja, precis. Vilket argument ska vi då plocka in som motargument? (Läraren ställer 
en följdfråga till klassen) 
� Familjen i längden. (En elev svarar på lärarens fråga) 
� Ja, det var det argumentet som du --- (en annan elev) tog upp innan. Ja, det 
argumentet kan vi koppla till argumentet med att vännerna är viktiga. Vi vet att 
vännerna är viktiga men de försvinner efterhand och familjen håller i längden. Det 
kan man ta med och då kallas det motargument. Men vad gör man med det sedan då? 
(Lärarens respons på elevens svar) 
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Även i exempelt ovan börjar läraren med att få med hela klassen och får ett svar från en elev 
som hon kan spinna vidare på. Hon ställer ytterligare en fråga till klassen för att de ska vara 
delaktiga i diskussionen och från det svaret återkopplar hon till vad en annan elev har sagt vid 
ett tidigare skede. I detta läge är det läraren själv som diskuterar fram vilket argument som det 
är motargument till och eleverna godtar lärarens ord eftersom det inte finns utrymme för dem 
att säga något annat. Läraren kopplar in eleverna igen när hon ska få ett mot-mot-argument.   
 I exemplet ovan återkopplar läraren till ett elevsvar på ett positivt sätt. I exemplet nedan 
ger läraren en något mer negativ respons på ett elevsvar.  
 

� Vilka argument har ni för familjelivet? (Läraren frågar klassen) 
� Ens vänner gifter sig. (Elev 1 svarar) 
� Vad händer när vännerna gifter sig? (Elev 2 tar ordet) 
� Exakt. Hur ska jag formulera det då? (Läraren ställer en följdfråga till elev 1 som 
kommit med argumentet) 
� Vänner finns inte alltid kvar när de träffar någon annan. (Elev 1 svarar igen) 
� Vännerna försvinner efterhand, menar du? (Läraren upprepar elevens svar med litet 
annat ordval men frågar också så att hon har uppfattat det rätt) 
� Ja, just det. (Elev 1 bekräftar att läraren förstått vad han menade) 
 

Läraren får ett svar av eleven men en annan elev är inte riktigt med och ifrågasätter 
argumentet. Läraren ger den första eleven möjlighet att förklara sitt argument och utveckla 
det. Eleven gör det och läraren uttrycker elevens argument på ett litet annorlunda sätt. För att 
se om hon har uppfattat det rätt frågar hon eleven om det stämmer och eleven svarar ja. En 
del elever kan uppfatta detta som en negativ respons då lärarens omformulering i det här 
fallet inte motsäger innehållet i det eleven sagt, men eleven kan känna att hans svar inte är 
tillräckligt. Lärarens ord väger tungt och eleverna motsäger inte det som läraren säger även 
när han får chansen. Men vissa elever kan uppfatta detta som positiv respons eftersom läraren 
använder elevens svar och bearbetar språket i det, eleven kan då få en känsla av att hans svar 
innehöll något viktigt. Då han tycker att läraren har uppfattat hans svar korrekt godtar eleven 
lärarens ändringar.   
 Nedan följer ytterligare ett exempel på en positiv respons från läraren på ett elevsvar.  
 

� Vad är en krönika? (läraren frågar öppet till klassen)  
� En text som är förankrad i verkligheten. En reflektion av det som händer kan man 
säga (En elev svarar)  
� Ja, den kan också ha ett historiskt perspektiv och det finns en speciell grupp som 
gärna använder sig av krönikor. Vilka är det? (Läraren ställer frågan till klassen) 
� Sportkrönikor (Samma elev svarar) 
� Ja, just det (lärarens respons på elevens svar)   
 
 (Vid ett senare tillfälle på lektionen återkopplar läraren till diskussionen ovan) 
 
� Vad är en krönika? (En elev frågar läraren) 
� Du hade en bra förklaring innan. (Läraren riktar frågan till eleven som svarade 
innan och han ger sin förklaring igen) 
 

Läraren diskuterar de olika texttyperna som hon har på sin lista och det uppstår en diskussion 
kring vad en krönika är. En elev ger ett svar som läraren kompletterar med lite mer 
information. Läraren får också ett svar på ett exempel på vad en krönika kan handla om för 
att ytterligare förtydliga vad det är för slags text. Efter diskussioner och genomgångar av 
andra texttyper kommer frågan kring vad en krönika är upp igen. Läraren återkopplar då till 
elevsvaret som hon fick innan och samma elev får chansen att svara igen. Detta är en positiv 
respons som gör att eleven kanske växer men också att klassen växer genom att de vet att 
läraren lyssnar på det som de säger och att det de säger har betydelse.  
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4.4.1 Sammanfattning 
I avsnittet ovan finns det exempel på både positiv och negativ respons från läraren. Läraren 
använder sig av följdfrågor som en sorts respons för att få eleverna att utveckla sina svar mer 
och för att få igång en diskussion med klassen. Genom att återkoppla till elevsvar visar 
läraren att hon lyssnar på det som eleverna har att säga. Hon visar också att det inte bara är 
hon som sitter inne med svaren utan att eleverna också gör det.   
 Ett av exemplen visar dock på motsatsen, ett en elevs svar inte är tillräckligt utarbetat 
eller tydligt. Där är läraren och petar med orden för att få ett uttryck som säger samma sak 
men med lite annorlunda ord. Precis som i avsnittet angående argumentation försvagar 
läraren elevens uttryck (se avsnitt 4.3). Läraren har en viss position i klassrummet som gör 
att eleverna ser henne som ledaren och auktoriteten (se avsnitt 2.2). Genom att läraren har 
denna roll hindrar det eleven från att ifrågasätta det som läraren säger. Eleven godtar lärarens 
förslag och kämpar inte för sitt eget. Läraren har makten att antingen styrka eller försvaga 
elevers svar med sin respons.  
 
4.5 Sammanfattning av analysen 
Läraren som undervisar klassen försöker hela tiden få med eleverna i samtalet och 
diskussionerna. När hon går in till lektionen har hon en ganska klar bild över vad som ska 
göras och vilket upplägg hon ska ha. Det är en rutin (se avsnitt 2.2.1) som hon går efter för att 
få med alla de delar som hon vill att eleverna ska ta del av. Det hindrar henne dock inte från 
att avvika från planen om det kommer upp något annat som hon kanske inte planerat. Hon 
reder ut det som uppkommit och återgår sedan till sin ursprungliga plan. 
 
4.5.1 Innehållslig dominans 
Det är läraren som innehar den innehållsliga dominansen genom att det är hon som 
introducerar nya ämnen eller i detta fall olika texttyper. Det är också läraren som håller fast 
vid texttyperna och bestämmer vilken ordning och hur mycket varje texttyp ska diskuteras. 
Eleverna är hela tiden med i diskussionen kring texttyperna men de får rätta sig efter läraren.   
 Läraren argumenterar för sitt upplägg genom att använda Nationella provet för att få 
tyngd bakom sin lektionsplanering. Eleverna vet att det är ett stort och viktigt prov och läraren 
använder elevernas respekt för just det provet för att legitimera sitt upplägg av lektionen. 
Läraren utgår från sin lista av texttyper och har den som mall för vad hon ska gå igenom. Men 
vid ett byte av texttyp får hon inte riktigt med sig eleverna. Först får hon igång dem i en 
diskussion kring debattartiklar för att sedan raskt byta ämne till texttypen reportage. Läraren 
försöker få med eleverna men lyckas inte och ger då en egen förklaring och går sedan vidare. 
Eleverna godtar det och lektionen fortsätter. Läraryrket är en av de yrkesroller som är 
förknippad med innehållslig dominans vilket har visat sig i exemplen ovan. 
 När läraren däremot diskuterar debattartikeln kring familjeliv kontra singelliv låter hon 
eleverna styra innehållet i argumenten. Det är eleverna som kommer med argumenten som 
läraren sedan bygger vidare på. Läraren ser till att alla byggstenar som behövs för en 
debattartikel finns med medan eleverna står för de konkreta argumenten som just deras 
debattartikel ska handla om. Här släpper läraren på sin innehållsliga dominans och låter 
eleverna ta stor del i den.  
 Läraren håller fast vid ett ämne genom att hela tiden föra vidare diskussionen i klassen. 
Om hon inte får ett svar från en elev som hon riktat frågan till ställer hon frågan till hela 
klassen för att få med sig någon annan elev att diskutera vidare med. På detta vis styr läraren 
hur länge och hur mycket ett visst ämne diskuteras och likaså när det är dags att byta ämne. 
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4.5.2 Interaktiv dominans 
Läraren har den interaktiva dominansen genom att det är hon som styr responsgivandet i 
klassrummet. Det är hon som återkopplar till och ger respons på elevsvar. Det är också läraren 
som tar mest initiativ när det gäller att introducera nya ämnen eller i detta fall olika texttyper. 
 Den som styr fördelningen av ordet i klassrummet är läraren. Det är hon som ställer 
frågorna antingen öppet till hela klassen att besvara eller riktade till enskilda elever. Genom 
att hon kan styra frågeställningen på detta vis styr hon över eleverna genom vem som får 
besvara frågan och delta i diskussionen. Men läraren lämnar utrymme för eleverna att själva ta 
initiativet att besvara frågor genom att ställa frågor som inte är riktade till någon särskild elev. 
Vid dessa tillfällen är det ett fåtal elever som tar ordet på egen hand (EU), de allra flesta mar-
kerar att de vill ha ordet och får ordet av läraren (LM). Återkopplat till Adelswärds lista om 
högstatus- och lågstatuspersoner (se avsnitt 2.3.1) skulle detta visa att eleverna är lågstatus-
personer eftersom de oftast ber om lov innan de tar ordet. Kopplat till denna lista skulle 
eleverna således vara talare utan makt medan läraren som griper ordet direkt är en 
högstatusperson och en talare med makt.   
 I det tredje exemplet i avsnitt 4.1 visar läraren tydligt att hon kan lämna över makten 
eller kontrollen åt en elev. Eleven tar ordet utan markering och ger ett utförligt svar på den 
fråga som läraren ställt till hela klassen. Svaret är detaljerat och lärarens respons är positiv 
och bekräftande. Läraren spinner inte vidare på svaret utan låter elevens svar vara det som 
övriga klassen kan ta till sig. Här har eleven makten och statusen men inte den interaktiva 
dominansen då det är lärarens respons som bekräftar att elevens svar är godtaget. Eleverna 
väntar på lärarens respons för att få bevis på elevsvarens status. Det är läraren som har den 
interaktiva dominansen.  
 
4.5.3 Kvantitativ dominans 
Läraren sitter inne med informationen om lektionsupplägg och lektionsinnehåll vilket gör att 
hon har kontrollen och makten att styra över lektionen. Detta påverkar också den kvantitativa 
dominansen då det är läraren som introducerar nya ämnen, ger information kring ämnet, byter 
ämne, ställer frågorna, ger respons och utvecklar elevsvar. Läraren är den som pratar mest 
under lektionen och innehar den kvantitativa dominansen. Dock stämmer det inte överens 
med Adelswärds förklaring på kvantitativ dominans då talaren inte lämnar öppningar för 
någon annan att komma in i samtalet (se avsnitt 2.3). Läraren i undersökningen är snarare 
tvärtom och försöker verkligen få med eleverna i diskussionen och samtalet.    
 Adelswärd skriver också om att det inte bara är talmängden som visar på om någon 
dominerar i ett samtal (se avsnitt 2.3) utan vad som sägs och på vilket sätt det sägs också 
spelar en stor roll. Oavsett hur läraren tycker och tänker kring det som hon säger har eleverna 
en förutfattad bild av att lärarens ord är viktigt och det ligger tyngd bakom det vilket medför 
att läraren dominerar i den aspekten utifrån elevernas perspektiv.  
 
4.5.4 Sammanfattning 
Läraren dominerar på alla sätt i klassrummet genom både innehållslig dominans, interaktiv 
dominans och kvantitativ dominans. Det plan där läraren aktivt försöker få med eleverna är i 
den kvantitativa och interaktiva delen. Läraren försöker hela tiden få med eleverna i samtalet 
och diskussionerna och i vissa fall lyckas hon med det, men inte i andra. Även om läraren 
dominerar på alla dessa plan märks inte hennes makt lika mycket. Precis som Linell och 
Gustavsson (1982) skriver så går det inte att likställa dominans med makt (se avsnitt 2.4). 
 Om dominansbegreppen däremot kopplas till hur Adelswärd (2002) ser på dem har inte 
läraren den kvantitativa dominansen genom att hon inte lämnar öppningar för andra att tala. 
Tvärtom försöker läraren hela tiden få eleverna till att bli mer delaktiga och ställer frågor på 
ett sådant sätt att det finns utrymme för eleverna att vara med i samtalet. Däremot är det klart 
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att läraren har den innehållsliga dominansen där hon har rätt att ställa frågorna och 
introducera nya ämnen (se avsnitt 2.4).   
 I avsnittet om argumentation visar det tydligt att läraren har makt då hon genom respons 
antingen kan styrka eller försvaga elevsvar. Eleverna ser upp till läraren och hennes ord väger 
tungt vilket påverkar elevernas svar och vad de uppfattar som viktigt. Läraren har en given 
makt på förhand som eleverna är väl medvetna om men läraren försöker få eleverna att ta 
större plats i det språkliga samspelet i klassrummet.  
 Eleverna är ganska tysta i många delar av lektionen där läraren är den som helt 
dominerar det språkliga samspelet. Läraren försöker få eleverna att tala mer men kan det vara 
så att eleverna då har makten genom sin tystnad? �Tystnad kan också vara ett maktens 
privilegium [�] Läraren kan bruka tystnad för att kontrollera klassen, eleven kan vara tyst för 
att göra motstånd� (Adelswärd 2002:58). I de exemplen ovan har vissa elever undvikt att 
svara på lärarens frågor och på ett vis kanske kontrollerat den delen i samtalet men läraren har 
snabbt gått vidare till en annan elev eller ställt frågan till hela klassen för att få med sig någon 
annan elev i samtalet, att de eleverna skulle kontrollera samtalet genom sin tystnad märks inte 
i denna undersökning. Snarare har läraren kontrollen eftersom hon går vidare med samtalet 
och fortsätter det med en annan elev. Läraren både dominerar och kontrollerar samtalet i 
klassrummet.  
 
5. Diskussion  
Att klassrummet skapar en situation som i många fall inte liknar någon annan 
samtalssituation eller grupprelation är en självklarhet. I skolan är man som elev underställd 
läraren som är den som sitter inne med mest information och den som i slutänden bedömer 
och bestämmer. Detta vet både lärare och elever innan de går in i klassrummet och dessa 
förutsättningar påverkar givetvis makt-, kontroll- och dominansrelationen mellan lärare och 
elev.   Undersökningen som ligger till grund för denna uppsats har genomförts på en 
Komvuxklass vilket medför att relationen mellan lärare och elever inte är på samma sätt som 
i en ungdomsklass. På gymnasiet har läraren en formell auktoritet där han eller hon genom 
sin status och åldersrelation till eleverna innehar en maktposition, men i en klass med 
vuxenstuderande är denna formella auktoritet inte lika självklar då eleverna i många fall är 
lika gamla eller äldre än läraren. Relationen mellan vuxenstuderande och läraren är mer 
jämlik. Dock visar denna uppsats att även om relationen är jämställd så är den traditionella 
förutfattade lärar-elev relationen djupt rotad. Detta påverkar givetvis makt-, kontroll- och 
dominansförhållandet mellan lärare och elev i hög grad.  
 Att en lärare har kontrollen över lektionen och dess innehåll är en självklarhet och den 
kontrollen måste finnas för att det vardagliga skolarbetet ska kunna fungera. Det behövs en 
viss kontroll och disciplin för att arbetet ska bli fruktbart. Precis som Charles (1984) drar 
parallellen att disciplin är som att ha lagar, förstår vi att disciplin och kontroll måste finnas. 
Men Stensmo (1997) varnar oss för att disciplinen inte får bli målet utan endast vara ett 
medel för att nå målet. Rutiner och disciplin ska finnas för att underlätta arbetet men det får 
inte hindra läraren i sin flexibilitet. En lärare måste ha kontroll över lektionen för att eleverna 
ska kunna få ut det mesta möjliga av undervisningen men en lärare måste också kunna släppa 
på kontrollen för att låta eleverna vara delaktiga. Läraren som undersökts i denna uppsats 
släpper på kontrollen i vissa fall, speciellt under arbetet med debattartikeln om familjeliv 
kontra singelliv, men hon lät också sin kontroll bli till ett hinder då hon höll fast vid sin lista 
av olika texttyper trots att eleverna inte riktigt hängde med i ämnesbytena.  
 Har då läraren makten eftersom det är hon som bestämmer upplägget, innehållet och 
ämnesbytena? Nej, jag tycker inte det. Snarare har hon kontrollen över dessa delar i lektionen 
men hon utövar ingen makt gentemot eleverna. Enligt Jensen (2002) innehar ingen enskild 
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individ makt utan makten uppstår i samspelet med andra i en viss kontext. Att läraren i sin 
yrkesroll har en maktposition är inte svårt att tro men jag tycker ändå inte att läraren har makt 
gentemot eleverna i klassrummet utan snarare dominerar hon och har kontrollen vilket jag 
inte likställer med makt. Inte heller Linell och Gustavsson (1982) likställer dominans med 
makt och jag håller med. Läraren dominerar i klassrummet på det språkliga planet både 
genom innehållslig-, interaktiv- och kvantitativ dominans.  
 I uppsatsen har jag valt ut vissa delar av lektionen att redovisa och analysera, dels för 
att få ett hanterbart material att arbeta med men också för att dessa delar visar på två väldigt 
olika lärar-elevförhållande när det kommer till kontrollen över samtalet. Den ena delen gäller 
lärarens texttypslista där läraren har fullständig kontroll över ämnet, ämnesbyten, innehåll 
och upplägg. I detta arbete tar hon hjälp av texthäftet för att visa de olika texttyperna. 
Eleverna har här inte mycket att säga till om utan de hänger på läraren som kör på med sin 
planering. Tittar vi däremot närmare på arbetet med debattartikeln om familjeliv kontra 
singelliv ändras kontrollrelationen mellan lärare och elev mycket. Läraren har fortfarande 
kvar kontrollen genom att hon har bestämt ämnet för artikeln och genom att hon ser till att 
eleverna får med alla byggstenar i att skriva en debattartikel, men eleverna får ta stor del i 
arbetet genom att det är de som bestämmer innehållet i de argument som läggs fram. Här har 
läraren släppt på sin kontroll och låter eleverna ta stor del i klassrumsarbetet. En lektion är 
alltså inte konstant i sin makt-, kontroll- och dominansrelation mellan lärare och elever utan 
beroende på hur arbetet är upplagt kan både makten, kontrollen och dominansen skifta 
mellan lärare och elever.  
 Om vi återgår till om läraren har makt eller inte och tittar närmare på den språkliga 
makten tycker jag inte att det finns inslag av varken positiv makt där läraren övertygar 
eleverna eller den negativa aspekten av makt där läraren övertalar eleverna. Läraren har mak-
ten i den bemärkelse att hennes ord väger tungt i elevernas perspektiv. Eleverna vet att det är 
läraren som bestämmer och bedömer vilket gör att lärarens ord är viktiga och eleverna tar 
lärarens ord som sanning eller lag. Den traditionella lärarrollen medför att det finns dessa 
förutfattade meningar kring lärarrollen men lärarrollen håller på att förändras och har 
förändrats. En lärare arbetar idag med öppna svar, där elevernas egna synpunkter och 
erfarenheter kan komma till uttryck. Läraren har inte samma position som förr där hon eller 
han stod över eleverna och satt inne med alla svar. Lärarrollen idag är mer av handledande 
karaktär vilket gör att eleverna har mer att säga till om och är mer delaktiga. Detta gör att en 
lärare måste släppa på sin kontroll och släppa in eleverna och det visar läraren i un-
dersökningen att hon försöker göra. Hon ställer öppna frågor till hela klassen vilket gör att 
eleverna får chansen att ta egna initiativ, vilket de gör i många fall genom att ta ordet själva 
eller markera att de vill ha ordet. Men det finns ändå något som hindrar eleverna att ta steget 
fullt ut. Läraren styr genom att ställa frågorna och genom att fördela ordet och eleverna 
finner sig i att invänta lärarens godkännande innan de svarar. Kanske detta endast innebär att 
eleverna följer de samtalsregler som ett klassrum har eller är det så att eleverna vet att läraren 
är den som bedömer dem, de vill inte gå emot henne. Elever har fått mer att säga till om men 
det är fortfarande läraren som har makten genom betygssättning vilket kan göra eleverna 
osäkra i sitt sätt att agera i klassrummet.   
 Då åter till frågan om språklig makt finns eller om det är så att det mer är att någon 
dominerar det språkliga samspelet i klassrummet? Ja, som jag skrev ovan har inte läraren 
språklig makt men hon dominerar det språkliga samspelet genom att det är hon som 
undervisar, ställer frågorna, fördelar ordet, värderar och responderar elevsvar samt att det är 
hon som bedömer och betygsätter. En dialog är sällan symmetrisk vilket innebär att det är 
någon som dominerar i samtalet och i klassrumsklimatet är det läraren som innehar denna 
position. En lärare dominerar genom kvantitativ dominans då det är hon som har den största 
talmängden, genom innehållslig dominansen då det är hon som introducerar nya ämnen och 
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har ämneskontrollen samt genom den interaktiva dominansen då det är hon som ger respons 
till eleverna.  
 Att läraren dominerar det språkliga samspelet i klassrummet är tydligt och det är hon 
som kontrollerar både innehåll och upplägg vilket hör till yrkesrollen. Men läraren i 
undersökningen försöker arbeta för att få eleverna mer delaktig och minska på sin egen 
dominans inom framförallt den kvantitativa dominansen men också inom den innehållsliga 
och den interaktiva. Hon har kommit en bit på vägen till att få eleverna mer delaktiga och 
frågan är om man kan komma längre. Den traditionella relationen mellan lärare och elev är så 
fast rotad att det är svårt att få eleverna mer delaktiga så länge makten att betygsätta och den 
innehållsliga- och interaktiva dominansen finns hos läraren.  
 Att läraren dominerar det språkliga samspelet med kvantitet behöver inte innebära att 
hon har kontrollen över samtalet. Precis som jag skrev ovan i analysen och som jag har 
redogjort för i avsnitt 2.3.1 kan den part som är tyst i samtalet kontrollera det. Adelswärd 
ställer sig frågan om tystnad ska ses som ett maktmedel eller som underkastelse (2002). Det 
som visar sig i denna undersökning tyder mer på att det är underkastelse än att det är makt 
men rent teoretiskt skulle eleverna kunna använda sin tystnad som ett maktmedel gentemot 
läraren. Om läraren inte får med sig eleverna i diskussioner eller samtal i klassrummet skulle 
det innebära att läraren endast utövade envägskommunikation eller undervisade monologiskt 
för eleverna, utan någon som helst interaktion mellan lärare och elev. I ett sådant klassrum 
skulle undervisningen inte komma till sin rätt. Läraren behöver eleverna för att klass-
rumsdialogen skall fungera och vice versa. Eleverna skulle teoretiskt ha denna möjlighet till 
makt genom tystnad men det visar sig inte så i denna undersökning. I betygskriterier står det 
att elever ska vara delaktiga under lektionsarbete och det gynnar lärarens makt och kontroll i 
frågan angående elevernas tystnad som makt. Däremot tror jag att tystnadens makt finns i 
många andra sammanhang, dialoger, samtal och möten där en part kan kontrollera samtalet 
genom att vara tyst, dock inte i klassrumsmiljön.  
 Adelswärds uppställning (se avsnitt 2.3.1) är gjord utifrån språklig dominans vid 
sammanträden där tystnadens makt skulle kunna vara mer effektiv än i klassrummet. 
Adelswärd (1999) tar upp talare med makt som högstatuspersoner och talare utan makt som 
lågstatuspersoner. Hon visar hur högstatuspersonerna har språklig dominans genom att ha 
längre turer, gripa ordet direkt, hävda sina påståenden, försöka avbryta andra, kontrollera 
ämnet, inte ge samtalsstöd, ha lägre röstläge, tala långsamt och genom att anklaga och 
tillrättavisa. Detta måhända visar på talarens makt inom sammanträden men frågan är om det 
visar på talarens makt i andra situationer. Enligt Jensen (2002) uppstår makt i det 
sammanhang samtalet äger rum och i samspelet med de personer som är delaktiga i samtalet. 
Detta innebär att Adelswärds uppställning kan vara till viss hjälp att se talares makt men den 
kan inte användas som ett facit att se om en talare har makt eller inte har makt. Det 
ställningstagandet måste tas i varje situation som uppstår då personerna som är delaktiga och 
sammanhanget påverkar en talares makt. I undersökningen som har gjorts för denna uppsats 
visar många av de aspekter som Adelswärd tar upp att läraren är en högstatusperson på 
samma sätt som hon skulle vara det vid ett sammanträde, men det finns också aspekter i 
uppställningen som visar att läraren istället skulle vara en lågstatusperson. Läraren är en 
högstatusperson i klassrummet genom sin position och förhållande till eleverna men enligt 
Adelswärds uppställning skulle läraren vara en lågstatusperson eftersom hon ger mycket 
samtalsstöd vilket snarare visar på att läraren kontrollerar samtalet i klassrummet. Precis som 
Jensen (2002) skriver är det alltså viktigt att inse att en viss person inte har makt i sig utan 
makten uppstår i samspel med andra och beroende på vilket sammanhang samtalet äger rum 
(Jensen 2002).    
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5.1 Framtida forskning  
Det skulle vara intressant att se hur åldersförhållande, genusförhållande och gruppförhållande 
skulle påverka kontroll-, makt- och dominansrelationen mellan lärare och elever. 
 Genom att göra en undersökning på liknande sätt som den som gjorts i denna uppsats 
fast på lägre stadier inom skolan skulle åldersförhållandet kunna visas som en avgörande del 
i kontroll-, makt- och dominansrelationen mellan lärare och elever. Vuxenstuderande ligger 
mer på en jämställd nivå med läraren i åldersförhållande än elever på lägre stadier gör vilket 
troligtvis påverkar relationen mellan dem. 
 Genusperspektivet är alltid intressant och även inom detta område skulle det vara 
intressant att se hur det förhåller sig, både när det gäller genus på eleverna och läraren. Att 
göra en undersökning inom en pojkklass med kvinnlig eller manlig lärare eller en flickklass 
med manlig eller kvinnlig lärare skulle kunna visa genusets roll i kontroll-, makt- och 
dominansrelationen mellan lärare och elever. Det skulle också vara intressant att följa en 
manlig och kvinnlig lärare i samma klass för att se hur deras roller kan vara annorlunda. 
 Makt skapas i samspelet med andra och därför skulle det vara intressant att gör en 
undersökning genom att följa en och samma lärare i olika klasser eller grupper för att se hur 
gruppdynamiken kan spela roll i kontroll-, makt- och dominansrelationen mellan lärare och 
elever. 
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