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ABSTRAKT 

Syftet med detta examensarbete var att belysa lärares perspektiv på ett flerstämmigt klassrum. 

Fyra frågeställningar ställdes upp kring dialog i undervisningen, nämligen: 1) Lärares 

uppfattningar om dialog, 2) Lärares metoder i ett dialogiskt klassrum, 3) Lärarens betydelse i 

ett dialogiskt klassrum och 4) Svårigheter med ett dialogiskt klassrum. För att kunna besvara 

syfte och frågeställningar intervjuades sex lärare. Från intervjuerna tolkades empirin 

kvalitativt. I resultatet visade det sig att lärarna ansåg att dialog är väsenligt för att ett lärande 

ska kunna ske. Det kom fram att diskussioner är nödvändigt för att elever ska lära sig hur 

demokrati fungerar och att dialog lätt kan förväxlas med en monolog. Lärarens betydelse 

beskrevs som central för att diskussioner skulle bli lärorika. Flera svårigheter med att skapa 

ett flerstämmigt klassrum identifierades.  

Nyckelord: Dialog, flerstämmigt klassrum, lärarens betydelse, svårigheter med dialog 
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1 INTRODUKTION 
Att tala är silver, att tiga är guld, så lyder ordspråket. Historiskt sett har elevens roll varit så. 

Läraren undervisar och förmedlar ämneskunskaper medan eleven sitter tyst och tar emot det 

läraren säger. På senare år har den situationen förändrats. Hargreaves (1998) hävdar att i det 

postmoderna samhället ska eleverna få inflytande, vara självständiga och ifrågasätta det givna. 

Dysthe (1996) menar att dialog är ett modernt begrepp som blivit centralt i 2000-talets 

undervisning. Läraren ska ge utrymme för eleverna i undervisningen. Katederundervisning 

har minskat och i stor utsträckning ersatts av andra arbetsformer (a.a). Tidigare forskning 

visar att ett flerstämmigt klassrum, där öppna frågor ger utrymme för flera lösningar och svar, 

är en mer effektiv metod än ett enstämmigt klassrum (Mercer & Littleton, 2007). Om eleverna 

kan olika svar kan de jämföra sina åsikter och lära sig av varandra (a.a). För att skapa en god 

lärandemiljö krävs det att det frigörs utrymme för eleverna att få resonera och ta ställning 

(Dysthe, 1996). I samtal där elever har en vilja att lära sig av varandra skapas det en 

utvecklingsmiljö där man kan förbättra sina förmågor att lyssna, reflektera och ta ställning 

(Andersson, 2012).  Från en sociokulturell synvinkel kommer elever från olika sociala och 

kulturella landskap. Detta innebär att man som elev antar samtalsklimatet i klassrummet på 

olika villkor. I diskussioner förutsätts att elever respekterar varandras åsikter oavsett vilken 

bakgrund man kommer ifrån. Genom att vara öppen för olika argument kan man lära av 

varandra (Larsson, 2007).  

Den svenska läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 

2011) förespråkar att undervisningen ska ske kommunikativt där elever och lärare 

tillsammans verkar för att inlärningen sker genom elevdelaktighet. En viktig aspekt i skolan är 

därför att få med alla elever i diskussioner där man kan utveckla egna ställningstaganden och 

åsikter. Läroplanen belyser viktiga aspekter för hur man vill att en skolmiljö ska se ut (a.a). 

Undervisningen skall vara i demokratisk anda där eleverna aktivt kan delta för att bli 

förberedda för högre studier och ett yrkesliv. Genom att få möjlighet till att kommunicera i 

klassrummet kan elever utveckla sitt språk och sina kognitiva förmågor. De ska få möjlighet 

att utveckla sin kritiska förmåga samt sin självständighet genom att få ta initiativ och ta 

ställning. För att elever ska kunna bli självständiga, våga ifrågasätta och vara kritiska krävs att 

det finns utrymme till detta i undervisningen. Genom arbetsformer där eleverna får ta en stor 

plats i klassrummet kan de utveckla sina slutsatser och sitt personliga ansvar. Diskussioner 

och samtal i klassrummet är en undervisningsmetod där eleverna får utveckla just dessa 

färdigheter. 

Denna studie ämnar belysa olika uppfattningar kring dialog i klassrummet. Genom intervjuer 

med lärare på en högstadieskola samlas empiri in. Från intervjuerna tolkas informationen 

kvalitativt kring de arbetssätt lärare använder sig av. Dessa arbetssätt används för att skapa en 

lärandemiljö där elever får vara med och diskutera i undervisningen. Från intervjuerna tolkas 

även vilken betydelse läraren har i ett dialogiskt klassrum och vilka svårigheter det kan finnas 

med att ha ett flerstämmigt klassrum. Detta examensarbete är relevant eftersom studien 

undersöker hur man kan skapa ett klassrumsklimat som främjar lärorika diskussioner. Lärares 

perspektiv är centrala i studien då det är de som dagligen arbetar med dialog i klassrummet.  
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2 BAKGRUND 
I bakgrundsavsnittet kommer beskrivningen av lärande förklaras ur ett sociokulturellt 

perspektiv. Orsaken till att ett sociokulturellt perspektiv kopplats till denna studie är att hur en 

individ lär sig beror på den sociala och kulturella miljö som personen växt upp i. Vidare har 

valet av ett sociokulturellt perspektiv gjorts då relationen mellan lärare och elev är väsentlig 

för att skapa en god lärandemiljö. Tidigare forskning kommer redogöra för hur samtal i 

klassrummet kan fungera som en lärandemetod. Slutligen presenteras olika faktorer för 

skapandet av lärorika samtal.  

2.1 Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 
I detta avsnitt kommer det sociokulturella perspektivet presenteras. Avsnittet är uppdelat i två 

delar, det första handlar om kommunikationen mellan lärare och elev som en väsentlig aspekt 

för att en god lärandemiljö ska möjliggöras. Det andra avsnittet handlar om hur den miljö 

människor uppfostrats i påverkar vilka normer och värderingar man bär med sig.  

2.1.1 Den sociala interaktionens betydelse för lärande 

Ur ett sociokulturellt perspektiv handlar lärande till stor del om interaktionen mellan 

människor (Säljö, 2013). Genom dialog mellan personer förmedlas kunskap och färdigheter 

vidare (a.a). Människor föds inte med termer och begrepp, istället utvecklar man sina 

kunskaper och färdigheter genom samtal (a.a). Ett maktförhållande uppstår mellan två 

personer där den ena är underordnad den andra (Hundeide, 2008). En person agerar 

omsorgsperson som ska vägleda och förmedla uppfattningar och värderingar till den andra 

personen, som kallas lärling (a.a). Ett osynligt kontrakt, som beskriver vad som förväntas av 

båda parter, förhandlas fram mellan omsorgspersonen och lärlingen, och det uppstår ett 

samspel där både omsorgsperson och lärling måste samverka för att ett lärande ska kunna ske 

(a.a). Detta kontrakt uppstår i klassrummet där läraren ska agera expert medan eleven agerar 

lärling som lär sig med hjälp av läraren (Mercer & Littleton, 2007).  

Individer utvecklas och lär sig av personer med mer kunskap. Genom att vara en typ av lärling 

till en mästare uppstår ett samspel där kunskap och färdigheter överförs (Vygotskij, 2001). I 

Det flerstämmiga klassrummet citeras Vygotskij att ”man kan inte lära sig utan att utvecklas 

och man kan inte utvecklas utan att lära sig” (Dysthe, 1996, s.54). Detta innebär att ju mer du 

lär dig desto mer utvecklas du. Man kan inte lära sig nya saker om man inte utvecklas. 

Begreppet ”den nära utvecklingszonen” definieras som området mellan den kunskap som en 

elev kan uppnå på egen hand och den högre kunskap som eleven kan uppnå genom 

vägledning från läraren (Säljö, 2014). Utan stöd och hjälp från läraren kan inte en elev nå sin 

utvecklingspotential; istället stagnerar elevens lärande (a.a). Säljö (2014, s. 37) anser att ”det 

är genom kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter. Det är 

genom att höra vad andra talar om och hur de föreställer sig världen, som barnet blir medvetet 

om vad som är intressant och värdefullt att urskilja ur den mängd iakttagelser som man skulle 

kunna göra i varje situation”. Detta visar att vi människor är beroende av dialog för att lära 

oss ny kunskap. Då någon talar sprids information från individ till individ och man lär sig nya 

saker beroende på vad andra människor säger (a.a).    

Personer kan lära sig olika beroende på vilken relation de har till sin lärare. En elev kan ha 

olika ”identiteter”, där hen uppträder positivt och arbetar flitigt på SO-lärarens lektioner 

medan hen uppträder negativt och inte får någonting gjort under NO-lärarens lektioner (Säljö, 
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2013). Detta beror på de förväntningar kring hur en elev förväntas vara och bete sig som 

förhandlats fram med varje enskild lärare (a.a). För att få utvecklade diskussioner måste man 

tydliggöra relationen mellan lärare och elev respektive relationen mellan elev och elev. Elever 

som har en god relation till varandra och sin lärare skapar förutsättningar för lärorika samtal. I 

en sådan miljö finns det flera elever som bidrar med olika ståndpunkter och ger ett utbyte av 

mening. Man lär sig av varandras ståndpunkter och bidrar till utvecklande diskussioner 

(Liljestrand, 2012).      

Säljö (2013, s. 66) menar att ”man kan inte förstå hur människor lär och utvecklas om man 

inte tar hänsyn till lärandets situerande karaktär”. Varje individ lär sig på olika sätt där vissa 

föredrar muntliga samtal medan andra lär sig mer genom att skriva och läsa. Ju mer erfaren 

man blir med en typ av arbetsmetod desto mer lärorik blir undervisningen. Elever lär sig 

därför mer av att ”appropriera” strategier för att minnas, resonera och samtala beroende på hur 

mycket erfarenhet de har (a.a). Det handlar om en socialiseringsprocess där människor lär sig 

de normer och värderingar som genomsyrar ett samhälle (Imsen, 2006). Ur ett sociokulturellt 

perspektiv tillägnar man på liknande vis olika ”diskurser”, språk, som människor lär sig att 

behandla. När man har ”socialiserats” in i en diskurs vet människor hur de ska tala, vad som 

förväntas och hur de ska bete sig. En klassrumsdiskurs handlar alltså om hur eleverna har lärt 

sig att agera. Eleverna har lärt sig att bemästra de ”normer” som existerar i klassrummet och 

kan på så vis lära sig nya kunskaper och färdigheter (Säljö, 2013).      

2.1.2 Ett sociokulturellt landskap 

Människor lär sig i tidig ålder vilka normer och värderingar som gäller i den sociala värld 

man lever i och man förstår världen efter de referensramar som man byggt upp under livets 

gång (Säljö, 2013). Individer föds in i ett socialt och kulturellt landskap som funnits där långt 

innan individen föds och kommer finnas kvar långt efter individen dör. Människor 

socialiseras in i den sociokulturella miljö de lever i och påverkas av de sociala och kulturella 

processer som existerar där. Människor ”approprierar”, tar till sig, den kunskap som 

förmedlas från andra människor och gör till sin egna personliga kunskap (Hundeide, 2008). 

Människor kan inte undvika att lära, vi formas automatiskt av det samhälle vi lever i. De 

åsikter och ställningstaganden som genomsyrar den sociala och kulturella miljö man existerar 

i påverkar och formar personligheten (Säljö, 2014).  

Det finns många faktorer som spelar in hur elever lär sig. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan 

elever ha koncentrationssvårigheter i klassrummet. Detta kan bero på de sociala problem som 

en elev kan ha utanför skolan men som hänger med in i klassrummet (Dysthe, 1996). 

Människors utveckling kan begränsas eller helt stoppas när man möts av en ny miljö, speciellt 

då man utsätts för nya sociala och kulturella inslag. När individer kommer till nya miljöer kan 

normer, förväntningar och värderingar skilja sig från det man uppfostrats med. En typ av 

kulturkrock kan ske där människor väljer att behålla sina normer och vägrar att anpassa sig till 

det nya sociokulturella landskap som råder (Hundeide, 2008). Den sociokulturella bakgrunden 

påverkar vilken attityd en elev går med till skolan påverkar hur väl lärandet sker. Med en 

attityd som ser skolan i ett positivt perspektiv blir lärandet mer lärorikt än om man går in med 

en negativ attityd till skolvärlden (Dysthe, 1996).  

2.2 Lärande av dialog  

Dysthe (1996) relaterar till Michail Bakhtins teori om dialog som lärande. Hon citerar Bakhtin 

med ”livet är dialogiskt till sin natur. Att leva innebär att engagera sig i en dialog, att ställa 
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frågor, lyssna, svara, komma överens osv” (63). Detta innebär att vi måste samspela med 

andra människor för att kunna lära oss nya saker. Kunskap och mening uppstår naturligt i 

dialogen. Man hittar gemensamt mening och på så sätt ökar kunskapen genom dialog. Men 

för att en dialog ska fungera som en lärandemetod måste det finnas tillit och respekt mellan 

människor (Dysthe, 1996). Genom språk lär sig individer av varandra, man får genom samtal 

nya insikter, färdigheter och kunskaper. Det gäller då att alla elever i klassrummet har lärt sig 

att behärska det språk som råder för att ett lärande genom samtal ska kunna ske (Säljö, 2013).  

Tre kriterier lyfts fram av Bridges (1988) som centrala aspekter i diskussioner. Det första 

kriteriet är att elever i dialog ska kunna komma fram till olika synsätt av ett problem (a.a).  

Det andra kriteriet handlar om att elever ska väga de olika synsätten mot varandra för att dra 

slutsatser (a.a). Då kan elever ges möjlighet till att argumentera mot varandra. Det sista 

kriteriet att elever genom de olika synsätten ökar sin kunskap om det givna ämnet (a.a). I ett 

samtal kan man antingen förhålla sig instämmande eller kritiskt och ifrågasättande kring det 

som sägs. När man instämmer når man en gemensam slutsats. Vid ett kritiskt förhållningssätt 

försöker man istället identifiera olika perspektiv (Burbules, 1993). I den svenska skolan är det 

centralt att man både kan hitta gemensamma lösningar samtidigt som man vågar ifrågasätta 

och vara kritisk; detta innebär att båda förhållningsätten är viktiga att använda sig av 

(Skolverket, 2011).  

En individ använder sig av både inre och yttre samtal. Yttre samtal innebär att parter samtalar 

med varandra i en dialog där information förmedlas och mottas. Båda parter måste etablera en 

samförståelse för att informationen ska kunna förmedlas. Ett inre samtal handlar om det 

tänkande som skapas. Man samtalar då med sig själv och utvecklar den information man tagit 

emot och gör till sin egna personliga kunskap (Säljö, 2013). Fakta och information kan 

förmedlas från person till person, men varje individ måste sedan forma detta till sin egen 

kunskap. Det går inte att kopiera rakt av; efter sina sociokulturella ramar tolkar istället varje 

person information och fakta på olika sätt. När en lärare förmedlar fakta och information 

plockar varje elev delar ur detta och gör till sin egen kunskap, varvid vissa tar in mer än vad 

andra gör och eleverna lär sig därmed olika mycket (Dysthe, 1996). Det första steget, det yttre 

samtalet, handlar om att elever måste fungera i socialt samspel med varandra och lärare för att 

ett lärande ska ske. Nästa steg, det inre samtalet, handlar om en psykologisk dialog där man 

samlar all den information och fakta som man diskuterat och gör den till sin egna personliga 

kunskap (Säljö, 2014).    

2.3 Kommunikationens fallgrop  
Det är lätt hänt att lärare går in i en fälla menar Dysthe (1996) då de tror att de har skapat ett 

dialogiskt klassrum. I själva verket handlar det i många fall om ett monologiskt klassrum 

eftersom lärare använder sig av slutna frågor, som eleverna endast kan besvara kortfattat utan 

utrymme för djupare reflektioner (a.a). Även om eleverna får utrymme till att tala innebär 

denna undervisningsmetod att läraren använder sig av en monolog eftersom endast läraren 

kan redogöra fördjupat och uttrycka utvecklade kunskaper (a.a). Detta arbetssätt kallas för en 

”monologisk dialog” (a.a), eftersom eleverna endast får fylla i lärarens luckor. Istället handlar 

ett dialogiskt klassrum om att ett lärande utvecklas genom att flera perspektiv sammanvävs. 

Det är också viktigt att man gemensamt resonerar, tar ställning och lyssnar på varandras 

argument för att få ett kunskapsutbyte (a.a). Det är väsentligt att elever kan sätta sig in i andra 

elevers tankar för att förstå hur de tänker (Burbules, 1993). Det handlar om en empatisk 

förmåga att kunna förstå hur andra känner. Med en empatisk förmåga kan elever lyssna på 
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varandras argument utan att avbryta, vilket är centralt i en dialog (a.a). Resultatet av 

kommunikation kan lätt få motsatt effekt om inte elever kan lyssna på varandras åsikter. 

Elever som går i försvarsläge bildar olika läger som hindrar att en konsensus nås där man kan 

hitta gemensamma lösningar (a.a). 

Läraren tar i genomsnitt 75 procent av talutrymmet medan eleverna tillsammans tar 25 

procent (Dysthe, 1996). Detta visar att klassrumssamtalen är lärarstyrda där läraren vill 

behålla kontrollen över samtalet i klassrummen och inte ge för mycket inflytande till 

elevsamtal. Men för att kunna utvecklas med samtal behöver elever få ett stort inflytande och 

talutrymme där de kan få möjlighet till att resonera och ta personliga ställningstaganden (a.a). 

Genom att få diskutera och reflektera kan elever i klassrummet utveckla sina åsikter och lära 

sig av varandra Om inte läraren delar med sig av talutrymmet blir det ingen lärorik 

diskussion. En lärare som pratar majoriteten av undervisningen kommer i en fallgrop då 

eleverna endast får en begränsad plats i samtalet (Burbules, 1993). 

2.4 Elevers inflytande och delaktighet 
Det är centralt att läraren kan ge ett stort utrymme åt eleverna (Dysthe, 1996). Begreppet ”ett 

flerstämmigt klassrum” handlar om att lärarens röst bara ska vara en av många röster i 

undervisningen. Begreppet dialog innebär då inte att det endast är två individer som deltar i 

samtalet, istället handlar det om en dialog mellan läraren och alla de elever som finns i 

klassrummet (a.a). Samtidigt kan elever diskutera med varandra och lärarens röst blir en 

mindre del av undervisningen. Genom att elever får göra sin röst hörd kan deras röster ställas 

mot varandra. Elevernas åsikter och ställningstaganden kan antingen motsäga eller 

komplettera varandras. Genom att då lyssna och diskutera tillsammans skapar eleverna 

mening och lärande ur dialogen (a.a). För att alla ska kunna vara delaktiga krävs att eleverna 

har en uppfattning av innehållet innan man går in i en diskussion; utan förförståelse kan man 

inte bidra med åsikter som är relevanta för samtalet (Liljestrand, 2002). Förförståelsen 

inkluderar även att man som elev vet vilka regler och normer som gäller i samtal, vad man får 

säga och vad man inte kan säga (Mercer & Littleton, 2007).     

När läraren använder sig av slutna frågor begränsas och undertrycks elevers deltagande 

(Dysthe, 1996); de får inte utrymme till att resonera på det sätt som krävs för att de ska 

utveckla sina kunskaper och förmågor till reflektion. Öppna frågor, som kan ha mer än ett rätt 

svar, skapar däremot utrymme för reflektion och resonerande där elever ges möjlighet att dra 

slutsatser och tänka självständigt (Mercer & Littleton, 2007). Det handlar då inte om att 

reproducera det som redan sagts, utan eleverna får istället tillfälle att använda sig av den 

kunskap man skaffat och med den förstå en helhet som man bara kan skapa genom att 

resonera självständigt (Dysthe, 1996). Läraren kan då använda sig av uppföljning av elevernas 

svar och försöka bygga vidare på elevernas resonemang för att få en mer utvecklad diskussion 

(a.a). Elever utvecklar sin kognitiva förmåga med diskussioner, dialog och argumentationer 

(Alexander, 2004). Genom uppmuntran och beröm från läraren inbjuds elever att analysera 

kritiskt och ifrågasätta det givna (a.a). Istället för att enbart kortfattat reproducera det läraren 

har gått igenom kan elever som ges stor talfrihet utveckla sina resonemang och tankegångar 

(a.a).     

2.5 Faktorer för skapandet av lärorika samtal i klassrummet 
I detta avsnitt kommer olika typer av faktorer som behandlar dialog att presenteras. Dessa 

faktorer kan användas för att skapa lärorika samtal som främjar en kunskapsutveckling.   
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2.5.1 Lärarens betydelse för samtal 

Läraren är en viktig faktor för att skapa goda samtal (Dysthe, 1996). Läraren kan uppmuntra 

eleverna till att våga och vilja ta utrymme genom att ge beröm och uppskattning (a.a). När 

elever känner självförtroende vågar de tar mer plats och uttrycka sina åsikter (a.a). Läraren 

bör även ställa öppna frågor så att elever verkligen kan resonera och reflektera (a.a). En bra 

lärandemetod är att läraren sammanfattar och bygger vidare på elevernas slutsatser för att få 

en helhetsbild av det eleverna har sagt (Brown & Kennedy, 2011). Genom att läraren anpassar 

klassrumsdiskussionerna efter elevernas intresse skapas en miljö där eleverna blir engagerade 

och uttrycker sina åsikter (a.a). Dysthe (1996) har snarlika tankar där hon menar att läraren 

bör bygga hela klassrumsundervisningen efter elevernas engagemang. Liljestrand (2004) är 

också inne på samma tankegångar och tycker att frågor från läraren bör ge utrymme för elever 

att se samband och kunna jämföra skillnader och likheter. På så sätt blir diskussionerna längre 

och mer utvecklade (a.a). En av de största utmaningarna för läraren är att veta när man ska 

avbryta ett samtal och när man ska låta samtalsämnet gå vidare (Alexander, 2004).  Läraren 

har en viktig funktion att få samtalsämnet att utvecklas genom att bygga vidare på elevers 

argument och ställa följdfrågor. För att få utvecklade samtal och diskussioner behöver läraren 

agera samtalsledare och som tidigare nämnts, bygga samtalet på elevers intresse eftersom 

eleverna då blir engagerade och vill bidra till diskussionen (a.a). I lärarens uppdrag gäller att 

man kan acceptera flera elevsvar utan att på något sätt minska värdet på en elevs svar (a.a).  

Ur ett sociokulturellt perspektiv ser elever sig själva genom andra (Dysthe, 1996). Lärarens 

uppgift är att få alla elever att ha en bild som duktiga och viktiga i klassrummet. Genom att 

skapa en positiv stämning i klassrummet där alla elever känner att de bidrar har läraren skapat 

en god lärandemiljö (a.a). För många elever som tycker det är jobbigt att prata inför klassen 

kan man dela in klassen i mindre grupper (Alexander, 2004). Då får varje elev möjlighet att 

diskutera mer eftersom det är färre elever som medverkar samtidigt. Lärarens roll handlar 

samtidigt om att få ett klimat där alla elever vågar ta plats. Läraren behöver i vissa fall fördela 

talutrymmet så att inte de elever som är mest verbala talar hela tiden (a.a). Dysthe (1996) gör 

liknelsen med en regissör som ska ansvara för att ett filmprojekt ska gå att genomföra. På ett 

sätt som liknar det när en regissör ser till att alla skådespelare gör sitt bästa för att en film ska 

bli bra måste läraren ta sitt ansvar och fördela ordet så att alla kan komma till i klassrummet 

(a.a).  

Det är svårt att se någon effekt av samtal på kort sikt (Brown & Kennedy, 2011). Det gäller 

att som lärare ha tålamod och ge eleverna mer erfarenhet av samtal och diskussioner (a.a). 

Genom att bygga upp en självkänsla och vana vet elever vad som kommer att ske och de 

kommer med tiden att få mer utvecklade åsikter, resonemang och slutsatser (a.a). Läraren får 

en annan position då eleverna erbjuds större inflytande i klassrummet (Alexander, 2004). 

Denna nya positionering utmanar lärarens status då man inte längre är den enda 

kunskapskällan, läraren får mindre kontroll över undervisningen och behöver dela med sig 

mer av talutrymmet (a.a). Läraren måste skapa en policy i klassrummet där alla elever är väl 

medvetna om regler och hur man ska förhålla sig gentemot varandra (a.a). Samtal ska fungera 

som ett tillvägagångsätt för att hitta nya och bättre slutsatser än att istället försvara sina egna 

åsikter (a.a).     

Läraren behöver vara den som introducerar ett ämne och ställer eleverna inför ett problem 

eller dilemma (Liljestrand, 2002). Det är lärarens uppgift att få igång en diskussion och det är 

viktigt att läraren skapar utrymme för förförståelse innan man startar klassrumsdiskussioner 
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(a.a). Elever behöver kunskaper om området för att vara trygga i sig själva och veta att de har 

förståelse för ämnet (a.a). Mercer & Littleton (2007) håller med och menar att läraren behöver 

förbereda eleverna för samtalsämnet för att det ska bli någon effekt av diskussionerna. 

2.5.2 Deliberativa samtal  

Deliberativa samtal handlar om att elever kan skapa sina egna argument, åsikter och 

uppfattningar som de kan använda i samtal för att argumentera mot andra elevers åsikter 

(Englund, 2002). Likt politiska debatter handlar deliberativa samtal om att kunna lyssna för 

att senare besvara och argumentera mot andras åsikter. Genom att delta i sådana samtal kan 

elever utveckla sina demokratiska färdigheter samtidigt som de lär sig nya ämneskunskaper 

genom att lyssna och ta del av en diskussion (a.a). Detta går hand i hand med innehållet från 

LGR11 enligt vilken elever ska lära sig låta varandra prata till punkt (Skolverket, 2011). 

Elever behöver kunna ta del av varandras åsikter som kanske inte är samma som ens egna. 

Med samtal kan man lära sig av varandra och utveckla sin demokratiska kompetens att lyssna, 

reflektera och komma med nya perspektiv, och det är viktigt att man visar respekt och inte 

förolämpar varandra (Andersson, 2012). Skolan behöver fungera som en plattform för att 

utbilda elever att klara av ett demokratiskt samhälle (Burbules, 1993). Genom ett utbyte av 

åsikter och tankar fostras man in i demokratins verklighet (a.a). 

I deliberativa samtal strävar man efter att nå en konsensus där elever tillsammans når en 

överenskommelse (Englund, 2000). Genom samtal och diskussioner kan man kompromissa 

och hitta ett slutmål även om man har olika åsikter (a.a). Ur ett sociokulturellt perspektiv kan 

individer ha olika åsikter beroende på den miljö man växt upp i (Larsson, 2007). Elever kan 

komma med olika erfarenheter och förutsättningar in i ett samtal som gör att normer och 

värderingar skiljer sig (a.a). Då är det viktigt att man respekterar varandra och att man kan dra 

lärdomar av varandras åsikter istället för att ignorera varandras argument (a.a). Genom att 

lyssna på olika argument skapas möjlighet att reflektera och möjligtvis ompröva sina åsikter 

efter att ha lyssnat på varandra (a.a). Elever med olika bakgrund kan lära sig av varandra och 

utveckla sin empatiska förmåga genom att lyssna på varandras erfarenheter (Andersson, 

2012). En del av deliberativa samtal just om att respektera och skapa förståelse för olika 

kulturella bakgrunder; på så sätt reduceras klyftan mellan vi och dem (Fraser-Burgess, 2012).   

Med deliberativa samtal där elever vågar ta initiativ och säga vad de tycker och tänker så 

förbereds man inför högre studier och kommande yrkesliv (Larsson, 2007). Med utrymme att 

diskutera kan elever utveckla sin självständighet och förmåga att kritiskt granska och 

ifrågasätta (a.a). Demokratiska förmågor är något man inte föds med, man måste lära sig att 

leva i en demokrati (Melville m.fl, 2013). Det handlar om skaffa sig kunskaper om hur ett 

samhälle är uppbyggt och hur varje individ kan påverka samhället. Elever behöver diskutera 

aktuella dilemman i skolan för att förberedas för ett demokratiskt liv (a.a). Att samtala om 

exempelvis dödshjälp, samkönat äktenskap eller immigration i skolan är väsentligt för att få 

förståelse för hur ett demokratiskt samhälle fungerar (a.a).   

Diskussioner fungerar som en metod för att förbereda elever till att bli demokratiska 

medborgare (Alexander, 2004). Elever som diskuterar med varandra formas till att lära sig 

debattera och komma med motargument (a.a). Elever tillägnar sig fördjupade kunskaper, mer 

utvecklade åsikter och förbättrat samarbete genom dialog (Andersson, 2012). I deliberativa 

samtal där alla måste vara aktiva är det omöjligt att glida med utan att säga något (a.a). 

Sådana samtal blir enklast att genomföra i mindre grupper än i helklass då färre elever innebär 
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mer talutrymme och större möjlighet att ta ställning och göra sin röst hörd (Baines, 2009). För 

att skapa deliberativa samtal som en lärorik metod krävs det att eleverna skapar en vana att 

samtala. Som tidigare nämnts tar det tid att lära alla elever vad som krävs för att få samtal att 

bli lärorika. I ett långsiktigt perspektiv kan man se resultat av dialog som en 

undervisningsmetod. Elever behöver samtidigt förbereda sig inför samtalen så att de vet vilka 

åsikter de har och vilka argument de kan använda sig av. Läraren behöver tydliggöra varför 

man har samtal i klassrummet och vad som förväntas av eleverna (Larsson, 2007). Muntliga 

arbetsmetoder fungerar bättre för vissa elever, men det finns inte någon garanti att det 

fungerar för alla (Andersson, 2012).      

2.5.3 Redskap och artefakter som hjälpmedel 

Dialog behöver inte bara fungera mellan människor; en dialog kan även uppstå i samspel 

mellan en människa och textbok (Dysthe, (1996). Genom att läsa texter kan en människa 

tillgodogöra sig ny kunskap som man kan förmedla vidare till andra människor (a.a). Elever 

lär sig på olika sätt; för vissa elever fungerar det att både lyssna och skriva samtidigt medan 

vissa elever inte kan klara av båda delar samtidigt (a.a). Med fysiska redskap kan man skapa 

förståelse för den värld man lever i. Med böcker och digitala program såsom PowerPoint, 

Word och Prezi kan man enklare kommunicera (Säljö, 2013). Man kan lösa problem, 

presentera information och utföra uppgifter kommunikativt med hjälp av sådana fysiska 

hjälpmedel (a.a). Med skrivande som redskap skapar elever idéer och tankar som de inte haft 

tidigare (Dysthe, 1996). Detta material kan man använda som förberedelse för att skapa mer 

lärorika samtal. När elever ska presentera något med hjälp av anteckningar som redskap blir 

samtalet mer lärorikt genom att skrivning och det muntliga samtalet samspelar (a.a). Genom 

att läsa in förkunskaper och förbereda sig blir samtalen bättre då elever kan komma med mer 

utvecklade åsikter och slutsatser (a.a). 

2.6 Svårigheter med ett flerstämmigt klassrum 
Att skapa ett dialogiskt klassrum är inte alltid enkelt. Dysthe (1996) menar att tjejer är mer 

aktiva än pojkar vad gäller talutrymme. Tjejer tar större initiativ till resonemang och slutsatser 

än vad killar gör (a.a). En orsak till detta kan bero på att killar inte vill framstå som duktiga 

(a.a). På sätt och vis handlar det om en elevkultur där killar ska visa att man inte satsar på 

skolarbetet medan tjejer ska vara intresserade och motiverade i skolverksamheten (a.a). 

Liljestrand (2002) menar däremot att killar tar störst talutrymme. Här menar han att man får ta 

antalet tjejer och killar i beaktande för att tolka talutrymmet ur ett genusperspektiv. Beroende 

på samtalsämnet är killar respektive tjejer mest aktiva i diskussionerna (a.a). I samtal om 

datorer och film är killar mest aktiva medan tjejer är mest aktiva i samtal som handlar om 

biståndsfrågor (a.a). Howe & Abedin (2013) hävdar på liknande vis som Liljestrand att killar 

tar mer initiativ till att besvara lärarens frågor än tjejer. Man kan inte koppla detta till att killar 

har mer kunskaper än tjejer då tjejer svarar minst lika bra när de besvarar en fråga (a.a). 

Samtal kan även fungera som konkurrens mellan elever där man tävlar om talutrymmet 

(Alexander, 2004). När elever tvingas kämpa för att få komma till tals och försöker tysta 

varandras röster blir resultatet av diskussioner inte särskilt utvecklande (a.a). Vidare kan 

elever hamna i konflikt med varandra då de har olika åsikter som utvecklar sig till 

handgemäng eller personliga förolämpningar (a.a). De elever som är mest intellektuella och 

verbala tar mest talutrymme (Dysthe, 1996). Det är därför svårt för många elever få sin röst 

hörd. Särkilt de elever som är blyga eller lågpresterande kan få svårt att bli delaktiga i en 

klassrumsdiskussion (a.a).  
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En svårighet med att ha ett dialogiskt klassrum kan vara att läraren får mindre kontroll i 

klassrummet över vad som försiggår (Baines, 2009). Med samtal och diskussioner är det svårt 

att ha uppsikt över alla elever samtidigt och samtalsämnet kan utveckla sig till något som inte 

är skolrelaterat, exempelvis vad man ska göra på rasten eller efter skolan (Andersson, 2012). 

När diskussioner i grupper sker i klassrummet är det svårt för läraren att kontrollera att alla 

elever verkligen diskuterar det som de ska göra (a.a). Larsson (2007) uttrycker att elever inte 

lyssnar på alla åsikter, utan bara de åsikter som kommer från vänner. Elever kan vara rädda att 

säga fel och bli förödmjukade på rasten av klasskompisar, vilket kan göra att man hellre sitter 

tyst än riskerar att bli retade (a.a). Genomförande av samtal tar väldigt mycket tid att 

förbereda (Andersson, 2012). Tidsbrist är en vanligt förekommande orsak till varför lärare 

väljer att hellre jobba med arbetsboken istället för att dela upp klassen i grupper där de ska 

diskutera ett ämne (a.a). Vidare är elever olika insatta i det ämne som diskuteras. Om inte 

elever har någon typ av bakgrundsfakta kan det blir svårt att kunna bidra med något till en 

diskussion (Liljestrand, 2002). 

Liljestrand (2002, s. 33) hävdar att ”hindren för dialog ligger framför allt i kulturella 

förväntningar och vanor kring vad undervisning är”. Elever som kommer från skilda kulturer 

kan vara mer eller mindre vana att delta i diskussioner och kan ha olika värderingar (a.a). Det 

är centralt att man som lärare är införstådd i vilka samtalsämnen som kan vara känsliga i en 

elevgrupp (Larsson, 2007). I ett mångkulturellt samhälle kan vissa samtalsämnen som 

exempelvis immigration och religion vara känsliga (a.a).  
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3 SYFTE  
Syftet med denna studie är att belysa vilka uppfattningar lärare har kring ett flerstämmigt 

klassrum. Från de intervjuer som genomförs ämnar arbetet undersöka arbetsmetoder som 

används för att dialog ska fungera som en del i undervisningen.  I studien tolkas även lärarens 

upplevda betydelse för dialog som lärandemetod och vilka svårigheter ett flerstämmigt 

klassrum kan innebära.  

3.1 Frågeställningar 
- Vilka åsikter har lärare om dialog i klassrummet? 

- Vilka arbetsmetoder använder sig lärare av i ett dialogiskt klassrum? 

- Vilken betydelse anser lärarna att de har för att dialog ska fungera som en lärandemetod?  

- Vilka svårigheter kan lärare identifiera med att ha ett dialogiskt klassrum? 
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4 METOD 
I metodavsnittet presenteras hur kvalitativa intervjuer med en livsvärldsfenomenologisk 

ansats genomfördes för materialinsamling. Därefter beskrivs vilket urval som gjordes och hur 

materialet bearbetades. Etiska överväganden, reliabilitet och validitet redovisas. Kapitlet 

avslutas med en metoddiskussion där fördelar och nackdelar vägs emot varandra vad gäller 

den metod som användes för denna studie. 

4.1 Genomförande av kvalitativa intervjuer 

I denna studie samlades empiri in genom kvalitativa intervjuer med lärare. Skälet till att en 

kvalitativ ansats valdes var att målet var att försöka skapa förståelse av det material som 

samlats in (Trost, 2010). Med en kvalitativ metod skapar man förståelse för sin empiri genom 

de känslor och upplevelser som man bemöter (a.a). Detta innebär att en kvalitativ ansats är 

mest lämpad för denna undersökning eftersom det är de personliga svaren som är intressanta 

för studien (a.a).  

Intervjuerna genomfördes med ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv, vilket innebär att 

verkligheten ter sig olika beroende på hur personen upplevt den (Egidius, 1986). Alla lärare 

har olika världsföreställningar och förstår, tänker och känner därför olika (a.a). I intervjuer 

kan man få en bild av varje lärares uppfattning. När de förklarar och ger sina erfarenheter blir 

varje intervju unik (Lantz, 2013). Lärarna har upplevt olika saker i sitt arbete och kan därför 

ha olika uppfattningar om dialog efter deras erfarenheter och kunskap. Det centrala i denna 

studie är just vad lärare anser om dialog i klassrummet baserat på deras uppfattningar. Syftet 

är inte att bedöma om lärarnas tolkningar är rätt eller fel utan att skapa förståelse av olika 

tankar om dialog i klassrummet sett ur ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv (Uljens, 

1989). 

När jag inledningsvis kontaktade lärarna presenterade jag min roll och syftet med studien 

(Gillham, 2008). Lärarna fick då en uppfattning om varför jag genomförde intervjuerna och 

vad målet med datainsamlingen handlade om. Både jag som intervjuare och lärarna kunde då 

gemensamt sträva mot att nå goda svar. Innan intervjuerna genomfördes introducerade jag 

mig själv och förklarade varför jag ville intervjua läraren. För att intervjupersonen skulle få 

veta målet med datainsamlingen (Lantz, 2013) berättade jag att syftet med examensarbetet var 

att tolka lärarnas åsikter om dialog i undervisningen.  

När intervjuerna startade började jag med några uppvärmningsfrågor. På så sätt kom lärarna 

igång med en diskussion och blev lite varma i kläderna (Gillham, 2008). De halvstrukturerade 

intervjufrågorna som därefter ställdes var öppna, vilket innebär att lärarna själva fick 

bestämma hur de ville besvara dem (a.a). Jag ställde sonderande frågor, vilket innebär att 

lärarna inte endast kunde svara ja eller nej. Istället var det angeläget att frågorna kunde 

besvaras utvecklande (a.a). Alla lärare gav sina perspektiv och svaren skiljde sig från varandra 

beroende på lärarnas tidigare erfarenheter (Lantz, 2013). Alla frågor handlade på något sätt 

om diskussioner; samtidigt kunde, som tidigare nämnts, andra frågor uppkomma efter vad 

som blev aktuellt i varje intervju. Samtliga intervjuer var i stort sett lika långa, ungefär 

tjugofem minuter.  

Som intervjuare försökte jag inta en objektiv ställning och förhöll mig neutral under 

intervjuerna. Jag försökte att inte påverkas av det lärarna sa och svalde inte all information 

rakt av utan granskade det innan jag tolkade den data som samlades in. Som intervjuare 
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försökte jag hålla en röd tråd så att jag fick svar på de frågeställningar jag satt upp till studien 

(Lantz, 2013). Det är lätt hänt att man reagerar på det intervjupersonen säger och kopplar det 

som sägs till sina egna personliga erfarenheter. Det var då viktigt att jag försökte ta rollen som 

objektiv intervjuare och skapade distans till mina egna intressen och erfarenheter (Gillham, 

2008). 

Trost (2010, s.102) skriver att man bör ”tala med bönder på böndernas sätt och med lärde män 

på latin”. Med detta menas att man som intervjuare anpassar språket till intervjupersonen. 

Lärarna stod i centrum och det var viktigt att de kände sig bekväma och trygga. När jag 

genomförde intervjuerna var ambitionen att anpassa mig åt lärarna så gott det gick. Språket i 

intervjuerna berodde på hur lärarna diskuterade. Jag sammanfattade aldrig det lärarna hade 

sagt och ställde inte ledande frågor (a.a). 

Genom att jag styrde samtalet fick lärarna utrymme att utveckla sina åsikter och slutsatser. 

Som intervjuare ställde jag frågorna och lyssnade utan att avbryta, lärarna fick tala till punkt 

innan jag fortsatte att ställa frågor. Det gavs möjlighet till en kort paus mellan varje fråga för 

reflektion (Lantz, 2013).  

Platsen för genomförandet är mycket viktig - det ska inte finnas några andra som lyssnar på 

intervjun i bakgrunden och inget buller som stör intervjupersonen (Trost, 2010). Intervjuerna 

genomfördes därför i lokaler där lärarna kunde känna sig trygga och isolerade från ljud.  

Under intervjuerna använde jag mig av ljudupptagning via mobil för att registrera vad lärarna 

sa i intervjuerna. Ljudupptagning är en bra metod att undvika att man missar något som sägs 

under intervjun (a.a). Då kunde jag koncentrera mig på det lärarna sa och i efterhand 

transkribera intervjun i lugn och ro.  

Genom att tolka intervjupersonernas resonemang försökte jag hitta mönster och teman. Dessa 

kategorier som identifieras från intervjuerna ska kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Det urval som gjorts av datamaterialet har inte haft något syfte att förvränga 

lärarnas perspektiv utan behålla deras åsikter och uppfattningar (Trost, 2010). 

4.2 Urval 
I denna studie genomfördes ett strategiskt urval baserat på variablerna kön, ålder, ämne och 

utbildning (Trost, 2010). Med ett strategiskt urval får man tag på de intervjupersoner som man 

anser är lämpade till undersökningen och urvalet blir då förhoppningsvis varierat med olika 

typer av intervjupersoner (a.a). Jag ville ha både kvinnliga och manliga lärare, lärare i olika 

åldrar, lärare i olika ämnen och lärare med olika lång erfarenhet för att få flera olika 

perspektiv. I kombination med ett strategiskt urval användes ett bekvämlighetsurval som 

enligt Trost (2010) handlar om självselektion där intervjupersoner valdes ut efter de kontakter 

jag har skaffat mig under tidigare VFU-perioder.  

I syfte att få tag på intervjupersoner till studien kontaktades de utvalda högstadielärarna via 

mail. I mailet presenterades undersökningen och syftet med intervjuerna. Lärarna fick även 

veta de skulle bli inspelade för att intervjun skulle kunna transkriberas. Samtliga kontaktade 

lärare - totalt sex stycken - accepterade att delta i studien. När man genomför kvalitativa 

intervjuer bör man begränsa sitt material till inte mer än åtta personer (Trost, 2010). Om man 

har för många intervjupersoner kan materialet blir övermäktigt där det blir omöjligt att 

identifiera alla viktiga mönster och detaljer (a.a). Jag valde därför att intervjua sex lärare för 

att få tillräckligt med empiri för mitt examensarbete. 
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4.2.1 Avgränsning 

En avgränsning gjordes till lärare i sydöstra Småland för att spara tid och snabbt kunna hitta 

intervjupersoner i närområdet. Lärarna som deltog i studien arbetade på samma högstadium, 

vilket begränsar mitt resultat eftersom resurser och perspektiv kan skilja sig från andra skolor. 

Studien ämnar endast skapa en bild från varje enskild lärares perspektiv. I denna studie 

intervjuades inte elever och deras syn på dialog i klassrummet. Beroende på en tidsbegränsad 

undersökning valdes endast lärares perspektiv att analyseras (Lantz, 2013).  

4.2.1 Presentation av lärare 

För att kunna skilja på vilken lärare som refereras till i resultatavsnittet presenteras kortfattat 

de lärare som intervjuades för denna studie. För att lärarna ska förbli anonyma används fiktiva 

namn (Lantz, 2013) i denna studie.  

Erik: Har arbetat som lärare i 19 år och är i 40-årsåldern. Lärare i matematik och 

naturorienterade ämnen. 

Gustav: Har arbetat som lärare i 3 år och är i 30-årsåldern. Lärare i Svenska och SO-ämnen.  

Johan: Har arbetat som lärare i 5 år och är i 30-årsåldern. Lärare i Svenska och SO-ämnen. 

Karl: Har arbetat som lärare i 20 år och är i 40-årsåldern. Lärare i Engelska och Svenska. 

Kristina: Har arbetat som lärare i 9 år och är i 40-årsåldern. Speciallärare. 

Ulrika: Har arbetat som lärare i 15 år och är i 40-årsåldern. Lärare i SO-ämnen. 

4.3 Bearbetning och analys av datainsamling 

Transkriptionen genomfördes dagen efter respektive intervju. Transkriptionen blir bättre ju 

närmre den är intervjutillfället beroende på att man minns mer (Gillham, 2008). Ju fler 

intervjuer man samlar på hög desto jobbigare är det att hitta olika mönster och teman (a.a). 

När man transkriberar sitt material och kategoriserar svaren är det centralt att alla intervjuerna 

har haft samma fokus kring det ämne som man undersöker eftersom det annars blir svårt att 

skapa en helhet av det man sökte få svar på (a.a). Som intervjuare försökte jag styra samtalet 

så att alla lärare diskuterade kring samma frågor. När alla intervjuer var genomförda började 

jag analysera och göra en tolkning av det insamlade materialet (a.a). Det första man ska göra 

när man börjar bearbeta sin datainsamling är att avgränsa den data som samlats in.  Allt det 

som sagts under intervjun är kanske inte relevant för studien. På så sätt blir mängden av 

material mindre och enklare att kategorisera i olika teman. Samtidigt är det viktigt att man 

inte reducerar bort nödvändig information, såsom personers olika uppfattningar. När jag 

bearbetade data och skrev ner allt som lärarna sa hittade jag element som inte var relevant för 

min studie. På så sätt kunde jag ta bort vissa delar och få ett mindre material att jobba med 

(Lantz, 2013). 

Redigering av den muntliga redogörelsen kan göras på vissa ställen, exempelvis där 

intervjupersoner använder sig av upprepningar och utfyllnad (Gillham, 2008). Datareduktion 

var nödvändigt i denna studie för att skala ner på materialet, samtidigt anser jag att det är 

viktigt att man inte rör de element som betraktas som kvalitet för studien. Detta innebär i min 

studie att resultatavsnittet blev väldigt stort då flera viktiga aspekter kom fram i intervjuerna.  

När jag bearbetat mitt datamaterial tolkades empirin. Vissa teman utkristalliserades fram som 

utvecklas vidare i resultatavsnittet (a.a). Ur ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv (Egidius, 
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1986) var syftet med intervjuerna att hitta olika kategorier utifrån varje enskild lärares åsikter 

och uppfattningar. Dessa teman som identifierades var lärares uppfattningar om dialog i 

klassrummet, lärares metoder och arbetssätt, lärarens betydelse för att dialog ska fungera som 

en lärandemetod och vilka svårigheter det finns med att ha ett dialogiskt klassrum. Jag valde 

dessa teman eftersom lärarna på olika sätt diskuterade kring dessa ämnen. Flera lärare hade 

liknande tankar vilket gjorde att jag valde dessa rubriker som sammanfattade i stort vad det 

var som kom fram under intervjuerna (Uljens, 1989). 

En kvalitativ analys innebär att man försöker skapa förståelse av det material man samlat in 

och utveckla en uppfattning för sin empiri genom de känslor och upplevelser som man möter 

(Trost, 2010). För denna undersökning ansåg jag att en kvalitativ tolkning var mest lämpad 

eftersom det är de personliga svaren som är intressanta för studien. Genom att tolka 

intervjupersonernas resonemang försökte jag hitta mönster och teman. Dessa kategorier som 

identifieras från intervjuerna ska kunna besvara studiens syfte och frågeställningar (a.a). 

4.4 Etiska överväganden 
I studien följs de etiska överväganden och krav som Vetenskapsrådet (2002) beskriver. 

Forskningskravet innebär att man som forskare försöker förbättra de kunskaper och metoder 

som redan finns för att utveckla det samhälle vi lever i. Jag har utgått från tidigare forskning 

på området och till mitt yttersta försökt belysa vad som har betydelse för att dialog ska 

fungera som en lärandemetod i undervisningen. Individskyddskravet handlar om att man inte 

får förödmjuka eller kränka någon individ eller grupp och kan konkretiseras som fyra 

huvudkrav man bör beakta när man bedriver forskning, nämligen  informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- samt nyttjandekravet (a.a). Informationskravet innebär att de som deltagit i 

undersökningens intervjuer har fått information om studiens syfte och att deras medverkan är 

frivillig. Lärarna som intervjuades har fått information om mig som ansvarig forskare och min 

roll i studien. Samtyckeskravet handlar om att deltagarna i studien har accepterat att delta i 

studien. De har själva godkänt att medverka. Jag förklarade att deras roll i studien var frivillig 

och att de kunde avbryta när som helst.  

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter och annan känslig information behålls 

hemlig från det offentliga. Alla intervjupersoner fick veta att de förblir anonyma, deras namn 

och skola synliggörs inte i studien. Trost (2010) skriver att tystnadsplikt handlar om att ingen 

obehörig ska kunna få tag på information och att det som sägs inte förs vidare till utomstående 

personer. Det är även viktigt att sådan information som samlats in som kan såra personer bör 

exkluderas från studien. Sådant material som kan skada en individs integritet ska inte 

inkluderas. Jag som intervjuare har skyldighet att inte säga till någon annan vad som kommit 

fram under intervjuerna.  

Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att det material som samlats in endast får användas i 

forskningssyfte och inte till andra ändamål. Man får inte ge eller låna ut det material man 

insamlat till andra personer. Jag använder materialet som samlats in endast i denna studie.  

4.5 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet i intervjuer handlar om kongruens, att frågor ska ställas likadant och mäta samma 

sak (Trost, 2010). Det handlar även om precision, att den som genomför intervjuer tolkar svar 

på liknande sätt (a.a). Reliabilitet handlar om att den metod man använder sig av ska ge en 

trovärdig utgång och validitet innebär att de resultat man kommit fram till ska vara aktuella 
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(Lantz, 2013). Detta kan påverka hur man tolkar det intervjumaterial man samlar in. När man 

tolkar sitt material bör man ta i beaktande att man vinklar sin tolkning efter hur man vill att 

det ska passa in i sin undersökning (Dysthe, 1996). 

Jag har under intervjuerna försökt styra samtalet så att frågor ställts på liknande sätt. På så sätt 

kan jag väga svaren som kommer fram mot varandra. I studien försökte jag förhålla mig 

objektiv och blandade inte in känslor i svaren. Detta gör att reliabiliteten blir stark. Det är 

viktigt att andra forskare ska kunna komma till liknande slutsatser som jag själv gjort från 

samma datamaterial. Det är oundvikligt att forskaren inte tolkar datamaterialet subjektivt till 

en viss grad. Det är då viktigt att jag kan skapa självdistans och i möjligaste mån kan bortse 

från mina egna intressen, syften och förutfattade meningar för att få reliabilitet och validitet i 

min forskning (Gillham, 2008).  

Trost (2010) menar att validitet i kvalitativa intervjuer förklarar hur trovärdigt materialet är. 

Ju fler svar som stämmer överens med varandra desto mer giltigt och trovärdigt är det. Med 

fler liknande svar kunde jag generalisera och hitta teman i resultatdelen som är allmänna 

eftersom flera lärare har svarat på liknande sätt. Eftersom flera lärare hade liknande 

perspektiv blir mitt resultatavsnitt mer reliabelt. De teman som jag valde är valida då jag 

tolkade svaren överensstämmande med varandra (Lantz, 2013).  

4.6 Metoddiskussion 
Som tidigare skrivits så gjordes en avgränsning till endast en högstadieskola för 

datainsamlingen. Genom att bara en skola inkluderats i studien kan resultatet bli begränsat då 

den aktuella skolan möjligtvis har resurser och strävansmål som skiljer sig från andra skolor. 

Resultatet kunde ha blivit annorlunda om intervjuerna genomförts på en annan 

högstadieskola. 

För att samla in empiriskt material genomfördes intervjuer med lärare, där jag tolkade deras 

åsikter. I denna undersökning genomfördes inga intervjuer med elever, vilket endast ger ett 

lärarperspektiv i resultatet. Studien kunde även ha genomförts med observationer eller 

enkäter, men då syftet var att tolka lärares fördjupade perspektiv ansågs intervjuer vara den 

mest lämpade metoden.   

Eftersom jag hade en liten erfarenhet av att genomföra intervjuer kan utgången blivit 

begränsad. Med en intervjuare mer större erfarenhet kanske andra bitar kommit med som jag 

inte kunde identifiera.  

En fördel var att flera lärare deltog i studien. Eftersom sex lärare intervjuades kom flera 

perspektiv fram. Eftersom studien var tidsbegränsad kunde inte fler intervjuer genomföras då 

materialet hade blivit för stort för detta arbete. Sannolikheten är hög att andra studier hade 

kommit fram till liknande slutsatser som jag gjort vilket ökar validiteten.   
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5 RESULTAT 
I resultatavsnittet presenteras resultatet av de intervjuer som har genomförts. Från 

bearbetningen av det insamlade materialet utkristalliserades flertalet kategorier och teman 

som ämnar kunna besvara de frågeställningar som ställts upp för denna studie.  

5.1 Lärarnas uppfattningar om dialog i klassrummet 
Det första temat i studiens resultat belyser vilka olika uppfattningar lärarna har på dialog i 

klassrummet. Fem olika kategorier valdes efter den insamlade empirin. De lärare som 

intervjuades var i stort överens om att dialog är väldigt viktigt att arbeta med i klassrummet.  

5.1.1 Demokrati och dialog 

En del lärare kopplade dialog till demokrati. I ett demokratiskt samhälle behöver skolan verka 

för att elever förbereds till att förstå hur en demokrati fungerar. Det gäller då som lärare att 

lära ut kunskaper om exempelvis riksdagens och regeringens funktion men även att fostra 

elever till att bli demokratiska medborgare. Med diskussioner menade lärarna att elever lär sig 

hur man beter sig och agerar i en demokrati. Karl menade att man inte kan tala rakt ut hela 

tiden, man måste även lära sig att lyssna på och respektera andra elevers åsikter. Att kränka 

och förolämpa elevers argument är inte acceptabelt. Detta är något som man då fostras in i 

genom att klassrummet blir flerstämmigt.  

”Dialog och diskussioner bygger ju en demokrati, hur vi tycker och tänker. I en demokrati har 

man skyldighet att låta varandra göra sin röst hörd. Att lyssna på varandra och få ge sin åsikt. 

Det är ju en liten minidemokrati i sig i klassrummet” (Karl) 

Kristina var inne på samma spår och menade att det också är viktigt att elever genom dialog 

får möjlighet att göra sin röst hörd i ett demokratiskt samhälle. Genom att skapa utrymme där 

alla elevers åsikter är viktiga fostras de in i hur en demokrati verkligen fungerar. Det är alltså 

tydligt att elever behöver grundläggande demokratiska färdigheter för att komma väl 

förberedda för högre studier och kommande yrkesliv. Ulrika kopplade också dialog till 

läroplanen där det står att elever ska få möjlighet till att argumentera för att kunna bli 

ifrågasättande och självständiga. Hon menade att genom att ställa provocerande frågor måste 

elever reflektera om de verkligen håller med om påståendet eller inte. Då får eleverna 

utrymme för att ifrågasätta och kritiskt granska det som sägs.  

”Man kan ju lära sig av andra perspektiv, åsikter prövas mot varandra. Elever lyssnar mycket på 

vad andra säger och tycker. De är väldigt formbara. Sen när man har mycket kött på benen så 

kan man ju bilda sin egen ståndpunkt. Man måste kunna bolla om saker och ting för att skapa sin 

egen uppfattning” (Ulrika) 

5.1.2 Elever lär varandra 

Lärarna som intervjuades verkade tämligen överens om att elever lär sig av varandra. De 

menade att genom att elever får möjlighet till att diskutera med varandra utvecklar de sina 

resonemang och argument. När elever kan lyssna på andra elever får de höra nya perspektiv 

som de inte tänkt på innan. De kan då dra nya slutsatser som annars kanske inte varit möjligt. 

Johan beskrev dialog som väldigt viktigt då läraren ville få en uppfattning om eleverna 

verkligen hade förstått syftet med lektionen. Genom att på slutet av lektionen ta en stund till 

återkoppling via samtal fick han en tydlig bild om eleverna snappat upp det som förmedlats.  

Johan som arbetar mycket med elever från olika länder och kulturer menade att eleverna 

hjälper varandra väldigt mycket. De elever som varit i den svenska skolan en längre tid har 
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lärt sig de normer som existerar här. Dessa elever har ”socialiserats” in i den svenska skolan 

och lärt sig hur man beter sig och vad som förväntas av en. Johan ansåg att dialog då var en 

väldigt bra arbetsmetod eftersom eleverna med ett annat modersmål snabbare lär sig svenska 

och kommer in i det svenska samhället.  

”Elever från olika kulturer och länder har varit olika länge i den svenska skolan så de kan hjälpa 

de som har varit kortare tid. Det är en enkel lärandemetod, de som varit lite längre vill visa de 

nya vad de kan och få glänsa lite. Så där har jag ju det enkelt, det går ju för sig självt liksom. Jag 

utnyttjar eleverna på ett positivt sätt. Så genom dialog både med mig och med varandra lär de sig 

av varandra. Dels att höra något av varandra, dels att uttrycka sig” (Johan) 

De elever som varit längre i Sverige får alltså möjlighet att hjälpa nyanlända elever. Med 

diskussioner i klassrummet lär sig de nya eleverna inte bara av läraren utan även av de 

eleverna som varit i den svenska skolan under längre tid. Erik och Gustav sade att elever ofta 

berättar att de lär sig av vad deras klasskompisar har sagt. Det finns alltså mer än bara läraren 

som en kunskapskälla i klassrummet. Då elever ser varandra som kunskapskällor menar 

lärarna att elever lär sig av varandra genom samtal.  

Erik hävdade att både högpresterande som lågpresterande elever lärt sig av varandra då det 

har varit ett flerstämmigt klassrum. Det är genom samtal i mindre grupper som elever har 

kunnat höra varandras argument och på så sätt lärt sig av varandra. Kristina menade istället att 

elever inte tänker på att de lär sig av varandra. Ett lärande sker omedvetet när elever samtalar 

med läraren och varandra. Karl svarade att eftersom elever är i samma ålder har de likartade 

frågor, tankar och problem i livet. De har upplevt ungefär likadana erfarenheter, detta innebär 

att de enklare kan relatera och förstå andra elevers tankar och åsikter. Eftersom eleverna går 

tre år med varandra på högstadiet så bygger de upp en relation med sina klasskamrater. De lär 

sig med tiden att förstå och uppfatta varandra. På så sätt bygger de upp en förståelse för 

varandra och kan lära sig både ämnesrelaterade kunskaper men även social kompetens som är 

minst lika viktigt. 

”Jag upplever att de lär sig mycket av varandra eftersom de står på samma nivå. De bär ofta på 

samma erfarenheter och rädsla att prata inför varandra. Jag tror att de lär sig mycket av varandra 

om man har ett bra klimat i klassen. Det gäller inte bara ämneskunskaper utan också det sociala 

spelet. Att de har lärt sig att lyssna på varandra, växa med varandra, se varandra gå igenom 

kriser och sorger” (Karl) 

5.1.3 En monologisk fälla 

En intressant iakttagelse vid intervjuerna som genomfördes var att förståelsen av dialog lätt 

kan bli förväxlat med monolog. Karl ansåg att dialog handlar om en tvåvägskommunikation 

där flera röster får göra sig hörda. Om inte en lärare är medveten över när man har dialog 

respektive monolog är man ute på djupt vatten enligt Karl.  Från denna lärares synvinkel går 

många lärare i en fälla där de tror att de genomför en tvåvägskommunikation men där det i 

själva verket är en envägskommunikation. Det handlar då istället om en monolog där en lärare 

ställer slutna frågor eller svarar på sina egna frågor utan utrymme för elever att dra slutsatser. 

Variation av dialog och monolog i undervisningen är att föredra, bara man som lärare vet 

syftet och när man använder sig av de olika arbetsmetoderna.  

Ulrika ansåg att en lösning på att komma från en monolog i undervisningen är hur man som 

lärare ställer frågorna. Om det bara finns ett rätt svar på frågan är det svårt att komma någon 

vart med diskussionen. Med flervalsfrågor finns det istället möjligheter att kunna utveckla ett 

samtal där olika infallsvinklar kan utnyttjas. Det är då viktigt att man vet som lärare vad syftet 
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med varje fråga är och vad man vill att frågan ska mynna ut till. Karl var inne på liknande 

tankar och menade att åsikter och resonemang ska kunna ställas mot varandra där det finns 

mer än ett rätt svar.  

”Det passar bättre när det är saker som ska tolkas och analyseras där det finns mer än ett rätt 

svar. När man kan tala om flera korrekta svar. I grammatik finns det oftast bara ett rätt svar som 

gör att det är svårt att ha en dialog” (Karl) 

5.1.4 Ett genusperspektiv 

Från intervjuerna visade det sig att lärarna har liknande perspektiv på hur killar respektive 

flickor tar talutrymme i klassrummet. Det vanligaste som kom fram från intervjuerna visade 

sig vara att flickor till stor del diskuterar det relevanta ämnet medan killar gärna försöker hitta 

strategier för att diskutera andra saker. Lärarna kunde inte uttala sig om att killar eller tjejer 

talar mest, istället var den generella uppfattningen att de talade ungefär lika mycket. Detta 

indikerar Erik som förklarade att det också skiljer sig från klass till klass. I vissa klasser är 

tjejer mer villiga att diskutera och i vissa klasser är killar mer villiga. Ulrika hade liknande 

tankegångar och menade att det inte gick att generalisera varken tjejer eller killar som mest 

samtalsvilliga. Det beror helt och hållet på den elevgrupp man har. Gustav menade att i de 

basgrupper som eleverna ofta arbetar i syns det ingen tydlig skillnad mellan killar och tjejer i 

talutrymme. Istället syns det tydligare i vanlig katederundervisning där killar kommer mer till 

tals än tjejer. Johan kunde se vissa skillnader mellan killar och tjejer i talutrymme. Det 

vanligaste var enligt honom att killar är de som tar mest talutrymme. Det behöver inte bero på 

att de har mer kunskaper. Johan menade att det även kan bero på att de vill ha uppmärksamhet 

och få bekräftelse från sina klasskompisar. Han menade dock att det finns tjejer som är minst 

lika högljudda som killarna. Johan sa att de tjejer som tar stort utrymme i klassrummet har 

ökat sin förståelse kring ämnet snabbare än de som varit tysta. Detta i sig visar att dialog ger 

utveckling. De elever som resonerar kopplar det som förmedlas snabbare än de som inte ger 

uttryck för sina åsikter och tankar.     

5.1.5 Dialog historiskt och i framtiden 

I genomförandet av intervjuerna kom lärarna ofta in på hur dialogen i undervisningen har 

förändrats med tiden. De intervjuade lärarna ansåg att när de själva gick i skolan som elever 

rådde inte det klassrumklimat som finns idag med dialog som en central aspekt av 

undervisningen. Istället handlade undervisningen om, enligt dessa lärare, att läraren föreläste 

och eleverna var tomma kärl som skulle fyllas. Då skulle man som elev sitta tyst och anteckna 

det som läraren sa. Karl sa i intervjun att man som elev förr skulle ”hålla käften” och inte 

ifrågasätta den auktoritära läraren. Vidare menade Karl att dagens klassrumsklimat är att 

föredra. Lärare och elever kan samspråka och med kommunikation kan elever ges möjlighet 

till ifrågasättande och självständighet.  

Enligt de intervjuade lärarna handlade undervisningen tidigare om att lärare använde sig mer 

av slutna frågor i syfte att elever skulle kunna upprepa ren fakta. Det handlade då inte om att 

fostra elever till att vara ifrågasättande och ta ställningstaganden. Samtidigt som det finns 

många fördelar med att undervisningen har förändrats menade Ulrika att det krävs mer av 

läraren idag. En lärare måste utforma sin undervisning efter eleverna och kan inte föreläsa på 

samma sätt som förr. Att ha diskussioner i helklass är en utmaning eftersom man måste ha 

kontroll över 30 elever samtidigt. Kristina sa att hand i hand med att samhället förändras så 

förändras även skolan. Ibland hänger kanske inte skolan med i de snabba förändringar som 

sker i samhället. Detta kan göra att skolan kommer efter och håller sig kvar vid traditionella 
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perspektiv istället för att ta till sig av nya reformer. Kristina menar att skolan styrs av 

samhället, och man tvingas anpassa sig vare sig man vill eller inte.  

Både Ulrika och Kristina nämnde att med alla de digitala funktioner som finns idag kommer 

elever med andra erfarenheter i bagaget än vad elever gjorde för tio år sedan. Elever har en 

annan datorvana som både har fördelar och nackdelar. De kan lätt navigera på nätet och hitta 

information som för 10 år sedan var omöjligt. De kan samtala med varandra och med 

människor över hela världen. Med internet kan elever vidga sina vyer och få en annan 

världsuppfattning som elever förr inte hade möjlighet till. Samtidigt kan för mycket 

datoranvändning innebära att elever tappar den sociala kompetensen och dialogen mellan fyra 

ögon. Mer och mer dialog kommer ske via datorer istället för fysiskt. Det är tydligt att Karl är 

orolig över den digitala utvecklingen. Han sade att det är vanligt förekommande att ett par 

elever i varje klass har spelberoende. Många elever kan spendera flera timmar varje dag med 

datorer. Ulrika var inne i samma tankebanor. Hon trodde att den fysiska dialogen där man kan 

föra olika åsikter och argument börjar försvinna och ersättas av en dialog via datorer där man 

tappar delar av dialogens funktion.  

”I framtiden tror jag att dialog handlar om att man inte är lika fysisk närvarande. Det blir mer 

dialog med datorer. Den fysiska dialogen är viktig. Den kommer nog bli mindre viktig i 

framtiden vilket jag är orolig över” (Ulrika)  

5.2 Lärarnas metoder och arbetssätt 
Det andra temat tydliggör hur lärare arbetar med dialog i klassrummet. Från intervjuerna 

tolkades olika arbetssätt som lärare använder för att få lärorika samtal i undervisningen.  

5.2.1 Eleverna i centrum 

En metod som lärare använder sig av är att sätta eleverna i centrum av undervisningen. Det 

handlar då om att man som lärare alltid försöker ser till elevernas intresse och inte till sina 

egna. På så sätt kan man skapa en ökad motivation eftersom eleverna känner sig viktiga och 

en del av undervisningen. Samtidigt handlar det om att eleverna ska få inflytande och vara 

delaktiga i lektionen där de ska få samtala och vara del av diskussionen. Erik menade att 

genom att placera eleverna i centrum i undervisningen skapar man en förståelse för vart de 

ligger. Man får som lärare då en uppfattning om vilka kunskaper och färdigheter eleverna har. 

Samtidigt bygger man upp en relation med varje elev genom att man samtalar med dem. Detta 

går hand i hand med det sociokulturella perspektivet som handlar om hur viktigt det är att 

skapa goda relationer till sina elever. Gustav sa att i jämförelse med skrivövningar så skapar 

man personliga band då man har en dialog med eleverna. Ju bättre relation man har med 

eleverna, desto mer vågar de öppna upp sig i klassrummet. Eleverna kan då ta 

ställningstaganden och yttra sina åsikter. Karl nämnde att man alltid bör anpassa sin dialog till 

elevgruppen. Beroende på eleverna så får man använda sig av de metoder som passar bäst. 

Det kan till exempel vara grupparbeten, diskussioner i helklass eller samtal två och två. 

Mycket beror även på samtalsklimatet som råder, om eleverna känner sig trygga med 

varandra. Karl tyckte att samtal i mindre grupper gärna får vara mellan klasskamrater som är 

goda vänner för att man ska känna sig trygga och säkra.  

”Talutrymmet beror på vilken klass det är och vilket klimat som råder. Ibland känner jag att det 

är lättare att ha dialog med lite färre elever än att ha dialog med hela klassen där alla ska tala 

med läraren, då blir lite av en envägskommunikation mellan varje elev och läraren. Så ofta kör 

jag dialog med 2 och 2 eller 3 och 3 där eleverna känner sig tryggare. Då kan de tala om vad de 
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vill och inte känna att de kan göra bort sig inför 25 andra. I de bästa fall är de lite tajtare och 

kompisar också. Då blir det inte låst eller någon rädsla” (Karl)   

Ulrika menade på samma sätt att undervisningen ska vara anpassad till eleverna. Även om 

läraren planerar upp hur undervisningen ska genomföras bör det finnas utrymme för 

oförutsägbara händelser. Om det behövs kan man stoppa i undervisningen och diskutera något 

som en elev frågar läraren om. På så sätt sätter man eleverna i centrum och samtalar om det 

som någon elev har tagit med sig till lektionen. På samma sätt arbetar Johan som förklarade 

att diskussioner kan växa fram efter elevernas frågor och kommentarer som inte var planerat 

innan. Han hävdade att det är viktigt att kunna stanna upp och tala om saker och ting om 

elever har frågor. Ulrika menade att en strategi kan vara att sätta vissa elever i centrum vid 

specifika tillfällen. Ibland kan läraren välja ut några elever som ska få extra mycket frågor just 

den lektionen. Då kan man specifikt se vad de eleverna kan och hur de resonerar. Ulrika sa 

också att det är centralt att samtidigt skapa tid för elevernas yttranden och visa att deras 

åsikter och tankar är viktiga. 

Kristina beskrev hur undervisningen anpassas efter vilken klass som man arbetar med. 

Beroende på elevernas intresse så utformar läraren material som är underhållande. På så sätt 

blir ämnet relevant och eleverna blir villiga att diskutera. Hon ansåg att även om det tar 

mycket tid att arbeta på det sätt så sätts eleverna i centrum och lär sig väldigt mycket. Gustav 

hade liknande tankegångar som Kristina. Med en planering som riktar sig mot den givna 

elevgruppen blir motivationen högre. En undervisning som fördjupar sig i idrott passar 

förmodligen elever som är sportintresserade. Genom att skapa en förståelse för elevernas 

intresse och anpassa lektioner efter elevgruppen kan man göra undervisningen mer lärorik. 

Man kan skapa diskussioner som utvecklas vidare då eleverna har ett brinnande engagemang i 

det aktuella samtalsämnet. Karl menade att alla dialoger inte behöver presenteras inför hela 

klassen eller ens för läraren. Ibland räcker det med att diskutera med en klasskompis eller för 

en mindre grupp elever. Enligt Karl behöver allt inte alltid bedömas utan det viktigaste är 

istället elevernas utveckling både kognitivt men även socialt.  

En del elever har svårigheter med att prata inför andra. Det kan bero på blyghet eller någon 

annan problematik. Ulrika hävdade att en av de jobbigaste uppgifterna med läraryrket är att 

tvinga elever att prata inför andra. Hon ansåg att det idag finns många hjälpmedel som gör att 

diskussioner kan föras på många olika sätt. Genom att se till alla elevers behov kan Ulrika 

skapa olika metoder för att få elever att resonera och framföra sina tankar. Den digitala 

kunskap som finns idag möjliggör att blyga elever kan prata inför klassen via inspelad film. 

Då behöver inte eleven tvingas fram inför klassen med nervositet och ångest. Istället kan 

eleven i lugn och ro göra sin presentation i förväg och på så sätt presentera det i klassrummet.    

”Man kan t.ex. med alla digitala hjälpmedel göra sin röst hörd. På så sätt kan även blyga elever 

få fram sina åsikter där de förmedlas via exempelvis en film som de gjort själva. Eleverna ska 

inte behöva stå inför klassen om de inte vill det. Då finns dessa mediaverktyg som kan vara till 

stor hjälp. Samtidigt behöver man ju träna på att göra sin röst hörd. Då är ju detta sätt ett jättebra 

steg” (Ulrika)  

5.2.2 Värderingsövningar och laddade frågor 

Johan berättade att han använder sig av värderingsövningar för att skapa en dialog i 

klassrummet. Han kunde ibland yttra påståenden och då fråga eleverna om de håller med eller 

inte. Ibland körde Johan övningar där eleverna fick ställa sig i olika hörn beroende på vilken 

åsikt de hade. När alla eleverna hade ställt sig i hörn frågade Johan varför man ställde sig där. 
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Då får eleverna utrymme att framföra sina åsikter och motivera varför man ställde sig just i 

det hörnet. Ett samtal kan då utvecklas där eleverna får jämföra sina åsikter med varandra. 

Man lär sig då att yttra sig samtidigt som man lyssnar på andra elevers åsikter. Eleverna får 

värdera om de håller med i ställningstaganden eller om de tycker olika. Lärarens uppgift är då 

att se till alla elever får göra sin röst hörd.   

”Jag arbetar med värderingsövningar där eleverna får ta ställning. Vi kan då köra påståenden där 

ett påstående kan vara ”jag tycker skolan är bra”. Vi kör då hörnövningar med ja, nej, mitt 

emellan. Då ska man uttrycka sig och värdera varför man ställde sig där man gjorde. Just för att 

man ska få igång diskussion. Då får alla komma till tals. För många var detta en ny grej, att man 

ska diskutera” (Johan) 

Johan menade att ett samtal kan hållas levande med en lärare som ger eleverna möjligheter att 

jämföra. När eleverna får jämföra med varandra kan de resonera om saker som stämmer 

överens respektive skiljer sig åt. I en klass som Johan har med många elever från olika länder 

kan man jämföra deras liv i hemlandet med Sverige. Ulrika beskrev att frågor som är lite 

provocerande mynnar ut i att elever gärna ifrågasätter det givna. Det är enligt Ulrika en 

central del av undervisningen att elever får möjlighet att ifrågasätta och ta självständiga 

ställningstaganden. Gustav förklarade att en metod som används flitigt är att ställa frågor som 

eleverna kan reagera på. Det är då viktigt att man kan besvara frågan på olika sätt så att 

eleverna kan väga sina svar mot varandra för att skapa en debatt. Etiska och moraliska frågor 

fungerar som laddade frågor eftersom det finns olika åsikter som kan ställas som 

motargument.  

5.2.3 Basgrupper 

Flera lärare nämnde att de använder sig av grupparbete i olika former som en metod i 

undervisningen för att främja dialog i klassrummet. Men det var en speciell metod som 

Gustav introducerade som verkligen var intressant. Han kallade metoden för basgrupper. Först 

gav Gustav ett dilemma eller en fråga som eleverna skulle lösa. Initialt skulle varje elev 

individuellt reflektera över hur man skulle kunna lösa det givna problemet. Efter ett par 

minuter blev eleverna indelade i grupper. Eleverna var väl införstådda i vilken grupp de 

tillhörde eftersom de ofta arbetade i bestämda grupper, därför kallades det för namnet 

basgrupper. Eleverna fick därefter utrymme att ge sina lösningar i gruppen. Enligt Gustav var 

det vanligt att eleverna kom med olika lösningar på problemet.  

”Just att de får ett problem eller något att förhålla sig till, och de då ges möjlighet till först och 

främst individuell tid att med papper och penna försöka formulera en lösning eller ett förslag till 

svar, och sen tillsammans i grupper, tre till fem personer, i ytterligare fem minuter och 

diskuterar.  Under tiden kan jag gå runt och lyssna och dels flika in lite följdfrågor. Kan du 

motivera det? Hur resonerade du där?” (Gustav) 

Gustav menade att genom att då få ge sin åsikt och samtidigt lyssna på andra elever skapades 

en lärandemiljö där man lärde sig av varandra. Under tiden gick han runt och lyssnade på 

elevernas argument och snappade upp vad som sades. Slutligen startade Gustav en 

helklassdiskussion där alla basgrupper fick bidra till varandras slutsatser. Gustav kunde då 

skriva ner flera olika lösningar på tavlan som basgrupperna kommit fram till. När läraren 

skrivit ner de olika lösningarna som eleverna kommit fram till kunde man även gå in på 

kvaliteten i lösningarna och diskutera betyg. Läraren kunde då tydliggöra vilken kvalité de 

olika lösningarna hade. Eleverna hade då en möjlighet att utveckla sin förståelse för vad som 

krävs för att nå ett visst betyg. Enligt Gustav så kunde man tydligt se förbättrade kunskaper 
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och resultat. Eleverna blev mer medvetna över vad förväntades, de fick en bättre bild av 

kunskapskraven. Med tiden lärde de sig även hur man framför sina åsikter och att det även är 

viktigt att lyssna på andra åsikter som kanske inte stämmer överens med ens egna. Just att ge 

utrymme till reflektion menade Gustav är centralt för att kunna utvecklas. Den traditionella 

handuppräckningen är mindre lärorikt. Han menade också att med grupparbete på detta sätt så 

måste alla elever bidra. Det fungerar inte att glida med på ett bananskal eftersom alla 

förväntas säga något när de diskuterar i sina basgrupper. På så sätt blir eleverna engagerade 

och känner att deras röst är viktigt till samtalet.  

Kristina sade att dialog bara är en del i undervisningen och att den gärna får kombineras med 

andra metoder. Genom boksamtal i grupper skulle elever först läsa en bok och sedan skriva 

ner en kort sammanfattning om innehållet. Då använder sig elever av både läsning och 

skrivning som redskap i förberedelse för att kunna samtala om boken inför klasskamrater. Att 

bara prata rakt ut utan att förbereda sig kan leda till korta diskussioner som inte leder någon 

vart. Om man istället ger eleverna utrymme att utveckla sina resonemang och får kött på 

benen kan samtalen utvecklas och mynna ut i fördjupade åsikter och tankegångar.  

5.3 Lärarens betydelse 
I det tredje temat skrivs det om vilken betydelse läraren har för att dialog ska fungera som en 

lärandemetod. Det tolkades från intervjuerna att läraren har en mycket viktig roll för att det 

ska bli lärorika samtal i klassrummet.  

5.3.1 Att sätta ramar 

Flera lärare nämnde att man behöver vara tydlig och sätta ramar i klassrummet. Från det 

empiriska materialet kom det fram att elever behöver veta vad en diskussion handlar om och 

vad syftet är med att ha en dialog i klassrummet. Läraren har en viktig uppgift att skapa 

relationer med varje elev för att kunna skapa en stämning där eleverna vågar ta utrymme. 

Genom att skapa en plattform för eleverna kan man med tiden bygga upp ett klassrumsklimat 

där elever vet vad det är som gäller. En central aspekt handlar om att skapa ramar som elever 

lär sig att inte gå utanför. När en lärare har byggt upp dessa ramar där eleverna har 

approprierat de normer som gäller kan man som lärare se resultatet.  

”När eleverna kommer i 7an, att man som lärare tidigt bygger upp relationer. Att man ger 

förutsättningar för att elever ska våga tycka och tänka. Och då gäller det att man pratar om 

fotbollsmatcher eller sådant som elever har intresse av. Då behöver det inte vara skolrelaterat, 

utan det kan vara samtal om andra saker. Och sedan kan man skämta om saker man pratat om 

med eleverna. Det är så viktigt att man har den grunden innan man pratar om djupare saker. Och 

att man kan skämta och skoja med varandra. För då vågar eleverna öppna upp sig mer. Man 

behöver kallprata lite också. Det behöver inte vara undervisning 45 minuter om lektionen är det, 

det kan vara lite kallprat också. Sen kan man skörda dessa resultat i 9an, för då vet alla elever 

vad som förväntas. Man måste känna eleverna för att kunna nå dem” (Ulrika) 

Karl är inne i liknande tankebanor och menade att det är viktigt att man som lärare själv vet 

vad man vill få fram med diskussionerna. Som lärare ska man kunna presentera syftet och ge 

tydliga instruktioner så att eleverna verkligen vet vad som gäller. Vidare menar Karl på 

liknande sätt som Ulrika nämnde tidigare att det är vitalt att läraren kan bygga upp relationer 

till sina elever. För att elever ska ta personliga ställningstaganden behöver de ha en positiv 

självkänsla. De behöver känna sig harmoniska med varandra. En väsentlig aspekt enligt Karl 

är även att en lärare kan töja lite på ramarna och våga ge spelrum för ett klassrum med flera 

röster aktiva samtidigt, även om det kan bli oreda ibland. Det handlar om att låta det 



23 
 

oförutsägbara få utrymme i undervisningen. Gustav menade att man får sätta ramarna 

beroende på den elevgrupp man har. I en klass med många oroliga och högljudda elever krävs 

det att man skapar tydliga ramar. När eleverna är väl införstådda med förväntningarna som 

råder kan man som lärare släppa lite på ramarna och öppna upp sig mer och mer.  

Johan svarade att det finns svårigheter med ett flerstämmigt klassrum om man som lärare inte 

sätter tydliga ramar. Det tolkas från intervjun som att en lärare behöver ha ett tydligt syfte 

med de diskussioner som planeras för att de ska leda någonvart. En lärare behöver ha ramar 

för vad som ska diskuteras så att samtalen inte spårar ur. Finns det inga ramar så känner även 

eleverna att samtalen saknar ett syfte. Risken finns att diskussioner då blir tämligen fruktlösa. 

I skolan handlar det främst om att elever ska få möjligheter att utvecklas. För att möjliggöra 

detta krävs att läraren skapar en god lärandemiljö. Erik förklarade att det är läraren som sätter 

standarden för förutsättningarna att utvecklas. En lärare skapar klassrumsklimatet som 

påverkar hur elever kan bidra med resonemang och åsikter. Som Erik beskrev så är det en 

lärare som påverkar undervisningens kvalité.    

”Det är läraren som sätter standarden i klassrummet, det är läraren som skapar lärandemiljön 

egentligen. Man tror ibland att det är eleverna som styr det, med det är det ju inte. Det är det 

klassrumsklimat man bygger upp. Och läraren är A och O för att en sådan här arbetsmetod ska 

fungera. Det går att hålla kadaverdisciplin om man vill det och få ett tyst klassrum hela tiden 

genom att vara auktoritär. Det är ju inte meningen, meningen är ju att skapa en stimulerande 

lärandemiljö. Alla elever ska ju känna att de har möjlighet att kunna tillföra någonting. När det 

gäller diskussionerna och vilka frågor man ställer, vilka inbrytningar man gör i diskussionen på 

gruppnivå och hur man leder själva slutdiskussionen är ju lärarens uppgift. Det är läraren som 

sätter standarden för vilken kvalitet lektionen håller” (Erik) 

5.3.2 Samtalsledare 

En del av läraryrkets uppdrag handlar om att leda samtal i klassrummet. Gustav menade att 

läraren har en mycket viktig del i att diskussioner i klassrummet ska bli lärorika. Genom att 

agera moderator likt hur det fungerar i samhället behöver läraren fördela ordet så att alla får 

komma till tals. Det är även en del av lärarens uppgift att se till att samtalet leder någonvart så 

att diskussionerna inte dör ut. Genom att ställa följdfrågor och tillfredsställa elevernas 

motivation kan dialogen i klassrummet upprätthållas. Johan sa att läraren behöver hålla samtal 

levande genom att ställa frågor som leder diskussionen vidare. Som lärare behöver man hålla 

samtalet på rätt kurs så att det inte heller spårar ur.  

I funktion av samtalsledare är det viktigt att man kan få med alla elever i klassens 

diskussioner. Ulrika menade att läraren som samtalsledare bör tysta de som är för högljudda 

och få igång de elever som är tysta. På så sätt får alla elever talutrymme för att kunna resonera 

och ta ställning. Även om eleverna ska vara delaktiga är det läraren som måste vara ledaren i 

klassrummet för att dialog ska fungera. Kristina hade samma tankar i sitt resonemang. Det är 

lärarens uppgift att sprida talutrymmet rättvist. En metod är att rikta frågan till specifika 

elever. Samtidigt tror Kristina att elever öppnar upp sig mer beroende på den relation man har 

till läraren. För att få lärorika diskussioner i klassrummet är det således centralt att ingen elev 

känner sig rädd att säga vad man tycker.   

”Genom att man känner klassen och har koll på eleverna är A och O. En del räcker upp handen 

och pratar rakt ut. Dessa behöver man hejda lite. Ibland fördelar jag ordet så att alla ska få 

komma till tals. Jag tror det handlar om vilken relation man har till läraren hur mycket eleverna 

vågar och vill ta talutrymme. Att vara samtalsledare och hitta en balans där ingen tar för stort 
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eller litet utrymme. Samtidigt får ingen kränka eller förolämpa någon annan, att man sätter ner 

foten” (Kristina) 

Ulrika menade att man som samtalsledare tydligt visar att det inte är acceptabelt att förolämpa 

de åsikter som framförs. Som lärare måste man direkt agera om man hör åsikter som kan 

kränka någon annan. Erik som ofta använder sig av basgrupper ansåg att det är enkelt att hålla 

koll på vad varje elev har sagt. På så sätt kan han senare i helklass fördela ordet till specifika 

elever eftersom läraren vet att den enskilde eleven redan kan svaret. Eftersom Erik då fördelar 

ordet slipper man handuppräckningsmetoden där bara några svarar. Med denna metod 

kommer alla elevers röster fram då läraren ger frågan. Erik menade också att man aldrig 

behöver vara orolig att en elev ska bli bortgjord eftersom läraren vet vad varje elev kan. 

5.4 Svårigheter med ett dialogiskt klassrum 
I det fjärde temat tas svårigheter som identifierades med att ha ett dialogiskt klassrum. Det 

visade sig att dialog fungerar olika väl beroende på vilken elevgrupp man undervisar. På 

samma sätt fungerar samtal olika efter vilka elever man arbetar med. Flera lärare tog även upp 

kultur som en svårighet eftersom många elever från andra länder har socialiserats in i en 

monologisk undervisning. Tiden diskuterades också som ett hinder för att skapa ett 

flerstämmigt klassrum.  

 

5.4.1 Olika klasser 

Erik identifierade att även om man som lärare gärna vill ha samtal i klassrummet fungerar det 

inte alltid som man tänkt sig. I vissa klasser fungerar samtal precis som planerat. Samtalen 

leder då framåt och man kan skörda goda resultat i längden. I några klasser blir planeringen 

inte alls som man tänkt sig. För att dialog verkligen ska fungera krävs det att både lärare och 

elever samverkar. Om några få elever i en klass inte vill vara delaktiga förstör det för hela 

elevgruppen. För att samtal ska bli lärorika gäller det enligt Erik att alla ställer upp och bidrar.  

Karl hade liknande resonemang där elever behöver stödja varandra och arbeta tillsammans. I 

samtal förväntas elever visa varandra hänsyn. Med för många elever som bara tänker på sig 

själva blir dialog ogenomförbart.  

”Vilken elevgrupp det är har stor betydelse. Med för många individer som inte drar jämnt och 

inte respekterar varandra så blir någon uthängd eller bortgjord. Med flera individer som strävar 

åt olika håll blir det svårt att få ihop ett kollektiv. Ibland får man väga när man ska dialog och 

monolog eftersom det inte alltid funkar lika bra i varje klass. I en klass med dålig kemi kan 

dialog förstöra mer än vad det hjälper. Om det inte finns någon typ av respekt gentemot varandra 

raserar dialog elevers självkänsla då de inte vågar eller vill prata inför sina klasskamrater” (Karl)  

Gustav hävdade att i klasser där några få elever är de som har mest talutrymme är det svårt att 

genomföra samtal. Klassrummet blir kanske flerstämmigt, men det är alltid samma röster som 

gör sig hörda. Han ifrågasatte handuppräckningen eftersom det alltid är samma elever som 

svarar då.  

5.4.2 Olika elever 

Elever tar olika talutrymme. Det är naturligt att vissa tar för sig mer och andra mindre. Men 

det är samtidigt viktigt att alla får möjlighet till att säga vad man tycker. Detta är en svårighet 

som inte alltid är så enkel att lösa. Kristina ansåg att de tysta eleverna är de som är svårast att 

få med i undervisningen. Många kan ha svårt att diskutera inför andra på grund av sin blyghet. 

Tystnad i klassrummet kan även bero på att elever inte känner varandra eller att de inte är 
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bekanta med samtalsämnet. Gustav tyckte att en bra metod är att börja i mindre grupper. Då 

kan de tysta eleverna få möjlighet att bidra i större utsträckning. I mindre grupper är det 

mindre antal röster och fler elever får då utrymme att diskutera. För att tysta elever ska känna 

sig trygga med att prata ansåg Gustav att det är viktigt att man talar med eleverna både i 

klassrummet men även generellt för att bygga goda relationer.    

”Det är svårare med de tysta eleverna som inte har samma självförtroende. I de fallen tror jag det 

är viktigt att börja i mindre grupper och att de känner sig trygga att diskutera. Sen är det viktigt 

att även diskutera utanför klassrummet, även i korridoren och i allmänhet så att eleverna känner 

sig trygga att prata med läraren” (Gustav) 

Gustav fortsatte sitt resonemang och menade att när det är några elever som besvarar alla 

frågor vill man gärna som lärare få in andra elever också. Men om man då säger till klassen 

att andra ska svara så kanske inte någon svarar längre. Gustav insåg att detta är en svårighet 

som är svår att lösa. Ulrika menade på liknande sätt att det känns konstgjort att använda sig av 

turlistor eller drar en lapp ur en burk vem som ska svara på frågan. Istället förespråkade hon 

att man gör mindre grupper och diskuterar med de tysta eleverna då istället.  

Erik som arbetar mycket i basgrupper antydde att de tysta eleverna blir mer trygga i sig själva 

då de redan har ett svar eller en lösning. När Erik vet om detta kan man ställa frågor även till 

de tysta eleverna eftersom han vet att de kan svaret. På så sätt bygger man upp de tysta 

elevernas självkänsla. I framtiden när Erik skapat rutiner och byggt upp självförtroendet blir 

det tysta eleverna mer aktiva och bidrar mer till samtal. Man får heller inte glömma att elever 

som har läs- eller skrivsvårigheter eller andra funktionsnedsättningar kan ha svårt att prata 

inför andra. Karl tyckte det är viktigt att man ser till varje individs behov. Man kan inte 

generalisera elever och säga att alla ska göra på samma sätt. Det är olika från elev till elev. 

Karl sa också att det kan vara enklare att genomföra diskussioner beroende på vilket ämne det 

är.  

5.4.3 Olika kulturer 

Sverige som idag är ett mångkulturellt land med människor från flera olika nationer påverkar 

skolan. Just vad gäller dialog och diskussioner i undervisningen menar flera lärare att elever 

från andra länder inte alls är vana vid detta arbetssätt. Flera elever lärare menar att elever från 

andra kulturer har andra uppfattningar om dialog. Några elever har varit med om att de blivit 

slagna om de sagt fel vilket såklart påverkar deras engagemang att vilja diskutera.  Om man 

har lärt sig att man bestraffas om man säger fel tar det lång tid att vänja sig vid en ny 

skolkultur där man förväntas framföra sina åsikter. För att komma in i hur det fungerar 

behöver lärarna stödja eleverna. Karl ansåg att man ska reducera maktklyftan mellan lärare 

och elev. Genom att göra situationen mer jämlik lärare och elev sinsemellan ger man utrymme 

åt elever att våga uttrycka sig och säga vad man tycker.      

En annan svårighet med elever från andra länder kan vara att deras språkförmåga inte är 

tillräcklig för att kunna vara delaktiga i diskussioner. Det tar tid att lära sig ett nytt språk. 

Dock kunde Ulrika se att även om många elever från andra kulturer har begränsade 

språkkunskaper har många en väldig drivkraft att vilja lära sig.   

”Många kan för lite svenska för att kunna vara med i diskussionerna. Samtidigt är de inte 

indrillade i att tycka och tänka för de har en annan skoltradition. De är mer studiemotiverade och 

skriver det de tror läraren vill ha svar på” (Ulrika) 
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Gustav nämnde att när det gäller elever som kommer från andra kulturer är det viktigt att 

samtalsämnen inte ska kunna vara stötande. Ingen ska känna att ett samtal är riktat personligt 

mot någon. Med en mångkulturell klass är det en fråga för läraren att vara försiktig så att man 

inte kommer i en känslig position som man inte kan komma ur.   

5.4.4 Tidsramar 

Att planera, genomföra och bedöma diskussioner i klassrummet är tidskrävande. För att få 

resultat av diskussioner krävs som tidigare nämnts att man tydliggör vad dialog innebär. 

Elever behöver veta syftet och vad det är som förväntas så att samtal inte spårar ur 

fullständigt. Att sedan bedöma varje elevs insats i samtal är en svårighet, där man som lärare 

måste värdera om det är hur mycket en elev pratar eller innehållet av vad en elev säger som 

väger tyngst. Att genomföra samtal tar alltså tid och energi. Tid är något som lärare ofta säger 

att de har för lite av.   

”Jag ser inga stora problem egentligen, det är väl att det finns tidsramar som man måste tänka 

på” (Gustav) 

Intressant är att Gustav motsäger sig själv lite då han sa att man har tidsramar som man måste 

anpassa sig efter samtidigt som läraren menar att man vinner tid på att ha diskussioner. 

”Du vinner ganska mycket tid på det. Om du ska ha skrivövningar ska du dela ut material, dela 

ut pennor, samla in det, titta på det. Om du har diskussioner så sparar man tid samtidigt som 

eleverna delar erfarenheter med varandra. Det blir öppet för alla elever och de tar del av 

varandras åsikter. Det sätter sig om man hör varandra” (Gustav) 

Ulrika är införstådd i att det ofta kan bli tidsbrist men säger: 

”Tiden är lika för alla, det handlar om vad man gör med tiden. Man får tänka på hur man 

utnyttjar tiden” (Ulrika)  
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6 DISKUSSION 
I diskussionsavsnittet kommer den insamlade empirin från intervjuerna jämföras med den 

tidigare forskning som presenterats i bakgrundsavsnittet. De kategorier och teman som 

identifierades i denna studie ställs mot tidigare forskning med dialog i klassrummet. Från ett 

sociokulturellt perspektiv kopplas lärares perspektiv på lärande genom samtal.  

6.1 Uppfattningar om dialog  
I detta avsnitt diskuteras lärarnas uppfattningar om dialog. Fynden kopplas till resultat från 

tidigare forskning rörande dialogens betydelse och funktion.  

6.1.1 Ett sociokulturellt perspektiv på dialog 

Lärarnas generella uppfattning var att dialog är en grundpelare för att kunna lära sig. 

Kommunikation är centralt för att lära sig nya kunskaper och färdigheter När elever lyssnar på 

varandras argument och åsikter lär man sig nya kunskaper och färdigheter. Lärarna menade 

att genom att eleverna diskuterar med varandra kan de nå lösningar och slutsatser som man 

individuellt inte haft möjlighet till. Samspel mellan människor är grundläggande för inlärning 

och utveckling. Det är läraren som bestämmer hur man delar med sig av talutrymmet i 

undervisningen för att elever ska kunna utveckla sina ställningstaganden. Med ett 

flerstämmigt klassrum behöver en lärare minska på sin kontroll och ge elever mer inflytande 

(Dysthe, 1996). Detta kom även fram under intervjuerna som genomfördes. Där beskrev 

lärarens roll i ett dialogiskt klassrum som bara en röst, det tolkades som viktigt att alla elever 

behöver få göra sin röst hörd för att utvecklas. Bridges (1988) tre kriterier går hand i hand 

med den metod Erik använder sig av. Genom diskussioner i basgrupper sätts olika synsätt mot 

varandra som utvecklar elevernas ämneskunskaper då de får höra nya perspektiv som de inte 

tänkt på tidigare. 

Ur resultatet framgick att elever lär sig beroende på vilken relation man har till läraren och 

sina klasskamrater. Ju tryggare man känner sig som elev i klassrummet desto mer vågar man 

bidra med resonemang och åsikter. Som tidigare beskrivits av Hundeide (2008) skapas i 

interaktionen mellan elev och lärare ett kontrakt. I detta kontrakt uppstår uppfattningar mellan 

elev och lärare hur man ska agera i klassrummet. Flera lärare nämnde hur viktigt det är med 

att skapa ett klassrumsklimat där alla elever känner sig trygga med att diskutera med varandra.  

Om läraren skapar goda relationer och bygger upp elevernas självkänsla som nämnts i 

resultatavsnittet kan man föra vidare i kunskap och färdigheter i stor mängd. Där läraren har 

byggt upp en positiv atmosfär i klassrummet känner sig eleverna harmoniska med varandra. 

Eleverna kan då hjälpa och vägleda varandra i undervisningen, läraren blir bara en av flera 

röster som kan förmedla ny kunskap. Elever har en begränsad möjlighet att lära sig själva. När 

de nått en viss gräns behöver de vägledning från någon med mer kunskap för att kunna 

utvecklas ytterligare.  När elever lyssnar på varandras åsikter belyses nya perspektiv. Elever 

får ta del av ny information och kan utvidga sin utvecklingszon (Dysthe, 1996).  En lärare 

behöver uppmuntra och berömma sina elever för att skapa en positiv självbild. På så sätt tror 

eleverna mer på sig själva. De blir då mer engagerade och motiverade att bidra med sina 

åsikter i klassrummet. Elever som är trygga med sig själva och har en god relation till sin 

lärare skapar möjligheter för elever att tänka självständigt och våga ifrågasätta (Alexander, 

2004). Detta framkom på liknande sätt i intervjuerna där Karl och Ulrika förklarade att det är 

centralt att eleverna känner sig säkra med läraren de har. Med en lärare som byggt upp 

relationer och samtidigt satt upp ramar för vad som förväntas av eleverna har en enklare resa 
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att genomföra diskussioner och samtal i undervisningen.  Ur ett sociokulturellt perspektiv 

menar Hundeide (2008) att elever lär sig att appropriera den diskurs som råder i en skola med 

tiden. Man lär sig att prata på ett visst sätt med sina klasskompisar och läraren. I skolan 

socialiseras man in i vilka normer och värderingar som gäller, det innebär hur man beter sig 

för att fungera som en normal elev. När elever diskuterar i klassrummet utvecklas förståelsen 

för det sociala spelet där det är centralt att man både kan lyssna och tala med andra människor 

(Imsen, 2006). Johan förklarade att det är viktigt att elever har förkunskaper inom ämnet 

innan man börjar diskutera. Eleverna behöver veta syftet och få tillräckliga färdigheter om 

området för att samtal ska bli lärorika. 

Elever som kommer från andra kulturer har socialiserats in i en annan skoldiskurs och har 

andra normer med sig i bagaget. Med dialog i klassrummet kan elever hjälpa varandra att 

appropriera de nya normer som gäller för den aktuella diskursen. Det är inte alltid enkelt att 

veta vad som förväntas när man har andra färdigheter med sig som skiljer sig från den kultur 

man befinner sig i. Man skapar som ung människa referensramar efter de erfarenheter man är 

med om. Man formas som individ av det sociala samhälle som man existerar i. Elever som har 

växt upp i kulturella landskap som skiljer sig från varandra kan kollidera i kulturkrockar 

(Säljö, 2013). Som lärarnas perspektiv från resultatet belyste så kommer många elever från 

andra kulturer med andra uppfattningar om dialog. I många fall har de ingen tidigare 

erfarenhet av att resonera och tänka fritt utan är vana vid katederundervisning där läraren talar 

och eleverna skriver. Från intervjuerna visade det sig att det även fanns tillfällen då elever 

blivit slagna om de sagt fel.  Detta skapar ett hinder för elever att vilja diskutera i 

klassrummet. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan det ta tid för en lärare att bygga upp 

relationer och stärka elevers självkänsla när man tidigare varit med om sådana erfarenheter. 

Larsson (2007) menar att ur ett sociokulturellt perspektiv har elever olika åsikter efter de 

erfarenheter man har varit med om. Vilka referensramar man har skapat påverkar vilken 

inställning och attityd man har till saker.  

6.1.2 Killar och tjejer 

Dysthe (1996) skriver att tjejer är mer aktiva än killar vad gäller talutrymme. I kontrast till 

Dysthe menar Liljestrand (2002) och Howe & Abedin (2013) att killar istället är mer 

pratsamma än tjejer. Dock beror engagemanget från killar och tjejer på vad samtalsämnet 

handlar om. Vissa ämnen är mer eller mindre intressanta för killar och tjejer. Från resultatet 

visade det sig att det inte fanns någon skillnad mellan killar och tjejer gällande talutrymme. 

Lärarna beskrev talutrymmets fördelning som beroende på elevgrupp och inte på genus. Från 

lärarnas synvinklar fanns det såväl killar som tjejer som diskuterade flitigt. Man kunde se en 

viss skillnad i olika klasser. I vissa klasser var det killar som var mest delaktiga och i andra 

klasser var det tjejer som tog mest plats. Från intervjuerna visade det sig att tjejer i större 

utsträckning diskuterar det relevanta ämnet medan killar tenderar att diskutera andra saker för 

att få tiden att gå. Tjejer tolkas ur den insamlade empirin som mer engagerade och villiga att 

resonera och ta ställning. Detta innebär att dialog tolkas som mer lärorikt för tjejer då de 

håller sig till samtalsämnet.  
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6.2 Metoder och arbetssätt i ett dialogiskt klassrum 
I detta avsnitt diskuteras kring metoder och arbetssätt som tidigare forskning belyst. Detta 

relateras till vilka metoder som lärarna i denna studie använder sig av för att få lärorika 

diskussioner. 

6.2.1 Deliberativ undervisning och demokrati 

Som presenterats i resultatet relaterade flera lärare till dialog i klassrummet som en metod för 

att elever ska fostras att bli samhällsmedborgare. Med diskussioner lär man sig att 

argumentera och bidra med åsikter samtidigt som man lyssnar på vad andra har att säga. I 

läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet från 2011 finns det ett tydligt 

syfte att elever ska få förberedelse att komma ut till vuxenlivet. Det gäller då att få 

demokratiska färdigheter som är absolut nödvändigt för att kunna klara av att försörja sig och 

vara självständig. Att komma ut i ett demokratiskt samhälle innebär att man behöver 

appropriera de normer och värderingar som råder. Det är centralt att elever lär sig att både 

kunna hitta gemensamma lösningar men även att ifrågasätta och bidra med olika perspektiv 

(Burbules, 1993). I läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet från 2011 

står det att ”språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Lgr 11, s.9). Detta går hand i 

hand med det Burbules skriver. 

Deliberativ undervisning handlar just om att utveckla sina demokratiska förmågor genom 

samtal. Deliberativ undervisning handlar om att argumentera och lyssna på varandras åsikter 

för att slutligen nå konsensus. Man fostras då in i en demokratisk lärandemiljö där man 

utvecklar både ämneskunskaper och demokratiska färdigheter (Englund, 2000). Som Karl 

säger i resultatet så måste elever skapa förståelse för att alla ska få föra en konversation och 

inte bara fem stycken i en klass. Detta liknar det som står i läroplanen där ”skolan ska vara 

öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen 

av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana” (Lgr11, s.8).  

I klassrummet där alla deltar menar Karl att det blir en form av minidemokrati där alla ska få 

komma till tals. Genom att alla får göra sin röst hörd blir klassrummet flerstämmigt där man 

kan skapa utrymme för olika opinioner som inte alltid stämmer överens med varandra. Nya 

perspektiv skapar ny information som elever kan ta åt sig (Andersson, 2012). Kristina är inne 

i samma tankebanor och säger att alla elever ska få göra sin röst hörd. Då kan man utveckla 

sin förståelse för hur demokrati fungerar i helhet. Kristina säger i intervjun att övning ger 

färdighet, ju mer man tränar på att diskutera desto bättre åsikter och ståndpunkter kan man 

framföra. Det är centralt att i demokratiskt anda kunna respektera argument och istället för att 

förolämpa någon kunna ta en debatt och argumentera emot en åsikt. Ulrika menar likartat att 

istället för att håna varandra så är det viktigt att acceptera varandras åsikter och bolla idéer 

med varandra. På så sätt kan man skapa sig sin egna uppfattning om vad man verkligen själv 

tycker. Andersson (2012) är inne på samma spår och det är tydligt att empati är ett viktigt 

begrepp för att kunna lyssna på varandra. Med empatisk förmåga kan man sätta sig in i andra 

elevers situation och förstå varför man tycker och tänker som man gör. Kristina säger i 

intervjun att övning ger färdighet, ju mer man tränar på att diskutera desto bättre åsikter och 

ståndpunkter kan man framföra. 
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6.2.2 Hjälpmedel till lärorika samtal 

Dysthe (1996) och Säljö (2013) förklarar att olika redskap kan fungera som hjälpmedel för att 

få lärorika samtal i klassrummet. Det kan handla om textböcker eller digitala program som 

skapar en viss förförståelse innan man startar diskussioner i klassrummet. Genom att elever 

får möjlighet till att inbringa kunskap och information om ett ämne blir samtal mer 

utvecklade. Ju mer man kan desto mer åsikter och slutsatser kan dela med sig av i 

diskussionen. Detta är något som kan relateras till vad lärarna i intervjuerna sa. Erik som 

använder sig mycket av basgrupper i sin undervisning ger utrymme för elever att bringa 

förkunskaper innan helklassdiskussionerna startar. Med hjälp av penna och anteckningsblock 

får varje elev skriva ner sin lösning som man därefter kan dela med sig av till sin basgrupp. I 

basgrupper kommer förhoppningsvis flera lösningar fram, här får alltså eleverna mer 

förkunskaper då de delar med sig av lösningar till varandra. Genom samtal belyses flera 

perspektiv som inte varit möjligt om man arbetat individuellt. Ulrika nämner film och 

PowerPoint som digitala hjälpmedel för att få lärorika samtal. Med dessa hjälpmedel kan 

elever förbereda sin presentation på ett annat sätt. Fokus skiftar från eleven till det verktyg 

man använder när man diskuterar ett ämne.  

6.3 Lärarens betydelse i ett flerstämmigt klassrum 
I bakgrundsavsnittet av detta arbete redovisas flera faktorer för hur läraren har betydelse i ett 

flerstämmigt klassrum. Dysthe (1996) nämner att en lärare bör ge beröm och uppskattning till 

eleverna för att stärka deras självkänsla. Karl och Ulrika tog upp i intervjuerna att med en 

starkare självkänsla vågar elever ta för sig mer i klassrummet, de blir mer engagerade att dra 

slutsatser och bidra med åsikter. De menar att det är viktigt att bygga upp goda relationer till 

eleverna för att de ska våga ta plats i undervisningen. Karl ansåg att eleverna behöver känna 

sig trygga både med sin lärare och med klasskamraterna för att bli delaktiga i undervisningen. 

Dysthe (1996) anser att en bra lärandemetod är att läraren sammanfattar och bygger vidare på 

elevernas slutsatser för att få en helhetsbild av det eleverna har sagt. Detta går hand i hand 

med den metod Erik arbetar med. I denna undervisning får eleverna möjlighet att både 

individuellt och gemensamt reflektera och komma fram till lösningar och svar. Därefter tar 

Erik upp de saker som elever diskuterat och bygger därmed dialogen efter elevernas 

slutsatser.  

Brown & Kennedy (2011) anser att det är väldigt viktigt att hålla eleverna engagerade för att 

få lärorika diskussioner. Deras tankar handlar om att man anpassar diskussionerna efter 

eleverna och deras intressen. Då kan man få mer utvecklade samtal eftersom eleverna har 

mycket att bidra med. Flera lärare menade att läraren behöver agera samtalsledare för att få 

lärorika diskussioner. Genom att i funktion som samtalsledare fördela ordet kan alla elever får 

komma till tals, inte bara de mest högljudda. Det är centralt att talutrymmet fördelas så rättvist 

som möjligt. Gustav menade att en lärare behöver ställa följdfrågor och spåna vidare på det 

som kommit upp under lektionen för att få lärorika samtal. Det syns tydligt om man som 

lärare är engagerad i sitt yrke, och att det smittar av sig på eleverna. Ulrika hävdade att det är 

nödvändigt att dämpa de elever som låter mest och få igång de tysta eleverna. Från 

intervjuerna tolkades det som att grupparbete var ett bra sätt för henne att få alla elever att 

kunna diskutera. Även att rikta frågan till specifika elever nämndes som en metod för att få 

med alla elever i samtal. Alexander (2004) menar på liknande sätt att det är en balansgång för 

läraren att veta när man ska avbryta och när man ska låta en diskussion fortsätta. Som 

samtalsledare behöver man hålla igång samtalet samtidigt som det inte får spåra ur. Ulrika 
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nämnde i intervjun som genomfördes att det är viktigt att man som lärare sätter tydliga ramar. 

Dessa ramar ska tydliggöra för eleverna vad det är som förväntas. Johan menade att läraren 

behöver vara tydlig med syftet för att elever ska veta vad diskussioner ska handla om.  

6.4 Svårigheter med dialog 
Som Dysthe (1996) nämner finns risken för att dialog blir till monolog. När läraren ställer 

frågor som det bara finns ett svar på blir utgången att elever inte kan resonera och utveckla 

sina tankar. De kan då endast besvara frågan kortfattat. Mercer & Littleton (2007) hävdar på 

liknande sätt att slutna frågor begränsar elevernas deltagande i dialogen. Detta kom även upp i 

en intervju där Karl sa att lärare riskerar att gå i en dialogisk fälla. När lärare tror att de har en 

dialog som i själva verket är en monolog skapas inte utrymme för eleverna att argumentera 

och utveckla sina resonemang. När det blir en monolog i undervisningen handlar det istället 

om att reproducera den fakta som läraren tidigare har presenterat. Eleverna får endast fylla i 

de svarsluckor som läraren öppnar upp åt dem. Gustav var kritisk mot handuppräckning 

eftersom detta leder till att samma elever besvarar frågorna och att svaren begränsas. 

Liljestrand (2002) anser att en svårighet med samtal i klassrummet är att elever har olika 

erfarenheter av metoden. Många elever kommer från kulturer där man i begränsad mån 

använder sig av diskussioner i undervisningen. Detta går hand i hand med det flera lärare 

identifierar som en svårighet. De har tydligt sett att elever från andra kulturer inte har 

socialiserats in ett flerstämmigt klassrum. Hundeide (2008) hävdar att elever lär sig att 

appropriera normer av det sociokulturella landskap man är uppväxt i. Med elever från flera 

olika kulturer finns risken för kulturkrockar där man har olika erfarenheter som kolliderar 

med varandra. Helhetsbilden från lärarnas perspektiv visar att elever från andra kulturer har 

erfarenhet av en monologisk undervisning där läraren ställer slutna frågor som elever 

kortfattat ska besvara. Johan menade att elever från olika kulturer har andra normer och är 

mer vana vid katederundervisning. Kristina sa att några elever har fått bestraffningar om de 

svarat fel på frågor vilket begränsar diskussionerna eftersom de inte känner sig trygga. Gustav 

ansåg att man som lärare måste vara försiktig vilka samtalsämnen man väljer ut när man har 

en mångkulturell klass. Vissa samtalsämnen kan vara stötande för elever, exempelvis 

nämndes invandring som ett känsligt ämne från intervjuerna.   

För att dialog ska vara en lärorik undervisningsmetod menade Karl att elever måste ge 

varandra respekt och stöd. Det fungerar inte om elever endast tänker på sig själva och tävlar 

om talutrymmet. Istället för ett samarbete där man bidrar med olika perspektiv blir det då ett 

kampmoment där man bara ser sin egen åsikt som viktig enligt Karl. Alexander (2004) skriver 

precis om denna svårighet och menar att det är viktigt att läraren tydliggör att syftet med 

dialog är att tillsammans kunna dra slutsatser och komma överens. Annars riskerar 

diskussioner bli en konflikt där man hånar varandras argument. 

En svårighet är att få med elever som har en tendens att vara tysta. Kristina menade att det är 

svårt att få med de tysta eleverna i diskussioner, det kan bero på att elever är blyga eller att de 

har lite kunskap om det ämnesområde som diskuteras. Karl nämnde att någon elev i en klass 

kan ha någon typ utav autism, vilket gör att samtal kan vara mer negativt än positivt. Man ska 

aldrig tvinga elever till att tala inför andra eftersom det kan leda till negativa konsekvenser.  

Baines (2009) anser att ett flerstämmigt klassrum reducerar lärarens kontroll av 

undervisningen. Lärarens röst blir bara en i mängden av röster. En svårighet för läraren är att 

ha kontroll över alla samtal på en och samma gång. När elever diskuterar i grupper finns 
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risken att samtalsämnet inte är relevant till undervisningen. Det kan lätt bli så att man 

diskuterar vad man ska göra på fritiden istället för det avsedda ämnet. Karl menade att det är 

bättre att man har ett sådant klimat än att det är strikt monologundervisning. Det är enligt Karl 

mer lärorikt med ett klassrumsklimat där det får bli lite kaos ibland än att det är 

kadaverundervisning där läraren styr och ställer hela tiden.    

Andersson (2012) hävdar att tidsbrist är en svårighet med dialog i klassrummet. Att 

genomföra diskussioner i klassrummet handlar om att planera, förbereda och strukturera upp 

ramar för att metoden ska fungera på ett lärorikt sätt. Elever behöver veta syftet och vad som 

förväntas. Läraren behöver bedöma och reflektera över vad varje elev har sagt. Lärarna i 

intervjuerna tyckte inte tiden var något stort problem när man använde sig av samtal. Gustav 

tyckte istället att man vann tid på att använda sig av diskussioner eftersom man slipper samla 

in och bedöma skrivuppgifter.  

7 SLUTSATS 
I detta examensarbete har sex lärares synpunkter tolkats av mig med att ha ett flerstämmigt 

klassrum. Utifrån de fyra frågeställningar som satts upp i studien besvarade lärarna vilka 

metoder de använder sig av för att få lärorika diskussioner i klassrummet. Lärarna kopplade 

diskussioner som ett sätt att fostra elever till att bli demokratiska medborgare för att klara av 

högre studier och ett framtida arbetsliv. Många lärare använde sig av grupparbete för att få 

med alla elever i diskussioner. Man kunde inte identifiera killar eller tjejer som mest aktiva i 

diskussioner. Däremot ansåg lärarna att tjejer diskuterade mer kring samtalsämnet medan 

killar försökte komma ifrån samtalsämnet och prata om annat. Lärarna ansåg att det var 

viktigt att sätta ramar för att få diskussioner att bli utvecklade. Det kom även fram att det är 

väsentligt att diskussioner kretsar kring elevernas intresse för att utveckla ett engagemang i 

samtalen. Det visade sig att läraren har en viktig roll att agera samtalsledare så att 

diskussioner inte urartar och få alla elever att delta. Flera svårigheter med att skapa ett 

flerstämmigt klassrum identifierades. Lärarna beskrev att elever från andra kulturer saknar 

erfarenhet av dialog i klassrummet. Vidare förklarades att en dialog enkelt kan förväxlas med 

en monolog då frågorna som ställs är slutna, utan möjlighet för elever att resonera. En annan 

svårighet som kom fram var att få med de tysta eleverna i en diskussion.   

7.1 Pedagogiska implikationer 
Som står att läsa i läroplanen ska elever få möjligheter till självständighet, att resonera och få 

kritiskt granska (Skolverket, 2011). Med diskussioner skapas möjlighet för elever att resonera, 

jämföra och dra slutsatser. Diskussioner i klassrummet är alltså en nödvändig metod för att 

elever ska kunna utveckla dessa förmågor.  I ett flerstämmigt klassrum behöver läraren ta 

mindre utrymme och fördela talutrymmet så att alla elever får möjlighet att resonera. Vidare 

behöver läraren skapa ett intresse och engagemang bland eleverna för att diskussionen ska 

leda någonstans. Lärarens röst blir bara en av många, idag handlar lärarens uppdrag i större 

utsträckning att vägleda och coacha elever att bli självständiga och hitta kunskap på egen 

hand. För att elever ska kunna ifrågasätta och vara kritiska behöver läraren skapa ett klimat i 

klassrummet där elevernas känner att deras åsikter är lika viktiga som lärarens. Från denna 

studie visade det sig att ett flerstämmigt klassrum inte är så enkelt att skapa. Lärare kan ramla 

ner i en fallgrop då de tror att de har skapat ett klassrum där eleverna är delaktiga. I många 

fall handlar det då om en monologisk undervisning där läraren ställer slutna frågor. Elever kan 

då endast fylla luckor och återskapa det som läraren redan har gått igenom. Det finns flera 
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svårigheter med att skapa en dialog där alla elever deltar. Speciellt elever från andra kulturer 

har begränsad erfarenhet av att diskutera då de har en annan undervisningstradition med sig. 

Den dialogiska undervisningen är idag central för att fostra elever att komma förbereda till 

högre studier och vuxenlivet. Sverige är idag ett mångkulturellt land med elever från flera 

olika nationer. Läraren står inför en stor utmaning att skapa ett flerstämmigt klassrum där alla 

elever ges möjlighet till att bidra med åsikter.  

7.2 Vidare forskning 
Klassrummet är i förändring. Från att ha varit en katederundervisning där läraren talade och 

eleverna satt tysta är dialogens betydelse väsentlig i dagens undervisning. I framtiden blir 

dialogen än viktigare där den digitala världen skapar möjligheter. För framtida forskning 

skulle man kunna studera hur dialog kan föras genom digitala hjälpmedel. Med digitala 

verktyg kan elever diskutera med varandra inte bara i det fysiska klassrummet utan även med 

hjälp av internet.  

I denna studie intervjuades lärare och deras perspektiv på ett flerstämmigt klassrum. Med mer 

tid skulle jag gärna ha intervjuat elever och fått deras perspektiv på hur man kan använda sig 

av en dialog. Här kunde man jämföra lärares perspektiv med elevers perspektiv för att kunna 

se vilka likheter och skillnader som identifieras.   
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BILAGA 1 

 

Intervjufrågor 

Hur länge har du varit lärare? 

I vilka ämnen är du behörig? 

Vad är det bästa med att vara lärare? 

- Vad är din uppfattning om att ha diskussioner och dialog i klassrummet? 

 

- Hur planerar du undervisningen för att skapa diskussioner och samtal i klassrummet som en 

lärandemetod? 

 

- Varför använder du dig av diskussioner och samtal i klassrummet som en lärandemetod? 

 

- På vilket sätt använder du dig av diskussioner i klassrummet så att eleverna får resonera och 

utveckla sina åsikter? 

 

- Hur gör du för att ge eleverna talutrymme? - Hur gör du för att fördela talutrymmet rättvist 

så att alla elever får komma till tals? 

 

- Kan du ur ett genusperspektiv se någon skillnad mellan killar och tjejer när det gäller 

talutrymme i klassrummet? 

 

- När använder du dig av samtal och diskussioner i klassrummet som en lärandemetod? 

 

- Vilka metoder och arbetssätt använder du för att få diskussioner i klassrummet där eleverna 

lär sig av varandra? 

 

- Vilken betydelse har du som lärare för att samtal och diskussioner ska fungera som en 

lärandemetod? 

 

- Hur upplever du att eleverna lär sig av varandra genom samtal? 

 

- Finns det några svårigheter och komplikationer med att sträva efter ett dialogiskt klassrum? 


