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Abstract 

Föreliggande kvalitativa studie ämnade undersöka hur lärare ser på samtalets betydelse i 

olika delar av svenskämnet, och hur de intersektionella faktorerna kön, social och etisk 

bakgrund spelar in för en elevs talutrymme i samtalet. Studien utgår ifrån intervjuer med 

fem gymnasielärare som är behöriga att undervisa i ämnet svenska.  

Studiens resultat visar att lärarna ser att samtalet kan vara gynnsamt i alla delar av 

svenskundervisningen, även om det i första hand nämns användas i arbete med litteratur. 

Vidare kan samtalet utifrån studiens bakgrund ses som betydelsefullt utifrån tre olika 

perspektiv- det sociala som handlar om elevernas identitetsskapande, det demokratiska som 

handlar om förmågan att göra sin röst hörd och samtidigt lyssna på andra, och utifrån ett 

kognitivtperspektiv som ett verktyg för tänkande och lärande. Dessa utgångspunkter blir 

synliga i lärarnas sätt att arbeta med samtal i undervisningen då de exempelvis genom 

talfördelning gynnar ett demokratiskt klassrumsklimat och upplever att eleverna kan 

utvecklas längre i samspel med varandra än på egen hand.  

Resultatet tyder också på att lärarna upplever att intersektionella faktorer kan spela roll för 

elevernas talutrymme i samtalet. Kön tycks vara den faktor som lärarna är mest oense kring, 

då en del av lärarna menar att kön kan sägas spela in i hur en elev tar ordet – att pojkar är 

mer benägna att ta ordet utan att be om det, medan andra menar att det är väldigt 

varierande i olika klasser och utifrån olika individer  

Faktorn etnicitet är lärarna mer ense om kan ha betydelse – till exempel då språkliga 

begränsningar kan spela in i hur villig en elev är att ta ordet i klassrummet. Utländsk 

skolbakgrund kan också sägas påverka. Elever som har en utländsk etnicitet kan också sägas 

ha andra referensramar och föreställningsvärdar vilka kan berika undervisningen men också 

begränsa i de fall då de blir ett hinder för den enskilda individen att vilja uttrycka sig i samtal. 

Den faktor som fyra av fem lärare anger har mest betydande roll i klassrumssamtal är 

emellertid elevens sociala bakgrund. Denna faktor tar sig uttryck genom att elever från en 

högre socioekonomisk bakgrund som har föräldrar med akademisk utbildning är mer vana 

vid att föra samtal i hemmet, och tar därför för sig i större utsträckning och även förväntar 
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sig bli lyssnade på. Elever från en lägre social bakgrund kan däremot ha snävare 

referensramar och svårare att ta för sig av talutrymmet. 
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1. Inledning 

Samtalet är en viktig del i skolans undervisning, i synnerhet inom ämnet svenska. I 

kursplanen för svenskämnet framgår det att ämnet har ett specifikt ansvar för att utveckla 

elevernas muntliga förmåga. Denna uppsats ämnar därför undersöka hur fem olika lärare 

från fyra olika skolor som undervisar i svenska på gymnasienivå ser på samtalets betydelse i 

sin undervisning. Vilka delar av svenskämnet uppfattar de bjuder in till samtal i störst 

utsträckning? Uppfattar de att intersektionella faktorer har någon påverkan för elevernas 

deltagande i samtal i klassrummet? 

Intresset för att undersöka de intersektionella faktorernas betydelse i samtal uppkom under 

min slut-VFU på lärarutbildningen då min dåvarande handledare uppmärksammade mig om 

en problematik som hon upplever förekommer i samtal i klassrummet - nämligen hur 

talutrymmet fördelas. Hon menade att hon upplever att det oftast är en handfull, 

återkommande elever som tar för sig i av talutrymmet i klassrummet, och därmed också 

samma elever som aldrig får något sagt. Detta är en problematik som jag tror förekommer i 

många klassrum, men som de flesta lärare dessvärre är omedvetna om. Denna upptäckt fick 

mig intresserad av att fördjupa mig i om intersektionella faktorer som kön, social- och etnisk 

bakgrund spelar någon roll för elevernas deltagande i samtalen. Utifrån tidigare 

klassrumsstudier kan min handledares observation inte sägas vara unik i sitt slag. Många 

forskare har innan henne problematiserat hur talutrymmet fördelas i klassrummet. Flera 

klassrumsstudier visar att faktorer som kön har betydande påverkan på hur elever tar ordet 

och vilket utrymme de får i klassrummets samtal. Emellertid visar studier också att lärare 

ofta inte är medvetna om dessa strukturer, eftersom de möter dem dagligen.1 

1.2 Bakgrund 

I skolans verksamhet kan samtalet ses som betydelsefullt utifrån huvudsakligen tre olika 

perspektiv- det sociala som handlar om elevernas identitetsskapande, det demokratiska som 

handlar om förmågan att göra sin röst hörd och samtidigt lyssna på andra, samt det 

kognitionsteoretiska som handlar om språket som ett verktyg för tänkande och lärande. 2 I 

följande avsnitt kommer dessa aspekter att lyftas och diskuteras. Detta utifrån Molloys 

                                                             
1 Se tex. Molloy 1987, Einarsson 2004 
2 Ask 2012:51-52 
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resonemang kring skolans dubbla uppdrag, Vintereks klassrumsforskning kring hur lärare kan 

arbeta för att realisera demokratiuppdraget och Säljös redogörelse om Vygotskij och det 

kognitiva perspektivet. Dessutom kommer avsnittet att belysa vad kursplanen i svenska 

lyfter fram angående elevernas muntliga förmåga, och hur förhållandet mellan det muntliga 

och skriftliga ter sig. 

1.2.1 Kursplanen i svenskämnet om muntlighet 

I följande avsnitt kommer relevanta delar av svenskämnets kursplan där samtalet och 

muntligheten hamnar i fokus att lyftas och belysas. 

Under ämnets syfte framgår det på flera ställen att förmågor som går att koppla till 

elevernas muntlighet är betydande i ämnet. Inledningsvis klargörs det att svenskämnet ska 

syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera bland annat i tal. Det står också 

att undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala, men också att lyssna -  för att 

således stödja deras personliga utveckling. Eleverna ska också ges möjlighet att bygga upp en 

tillit till den egna språkliga förmågan och tillägna sig de språkliga redskap som krävs för 

vardags- och samhällsliv. Eleverna ska också få möjlighet att utveckla sådana kunskaper om 

muntlig kommunikation som behövs i det framtida arbetslivet och för vidare studier. I 

undervisningen ska eleverna ges rikliga tillfällen att tala och lyssna. I arbete med muntlig 

färdighet ska eleverna också ges tillfälle att värdera andras muntliga framställningar liksom 

omvärdera sina egna muntliga framställningar efter andras råd.3  

Det första kunskapsmålet anger vidare att eleven i ämnet svenska ska utveckla ” Förmåga att 

tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett 

konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner”. I det andra och tredje målet finns 

också muntlighet införstått, men då med störst fokus på att hålla i förberedda muntliga 

framförande inför andra, och det är inte direkt kopplade till samtalet:4  

 Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och 

texter som fungerar väl i sitt sammanhang. 

 Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt 

planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare 

och kommunikationssituation i övrigt. 

                                                             
3 Jämför Skolverket 2011: 160 
4 Skolverket 2011: 160-161 
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(Skolverket 2011) 

Svenskämnets kursplan tar med andra ord på flera ställen upp att ämnet ska verka 

främjande för elevernas kommunikativa förmåga tala - både då det gäller att bidra till 

elevers kompetensutveckling att föra samtal med andra, men också att hålla förberedda 

framträdanden på egen hand. Denna uppsats kommer att lägga fokus på det förra – 

nämligen att föra samtal med andra. 

Trots att talet förstås är en viktig del i all undervisning och att muntligheten är ett element 

som har en genomgripande betydelse i alla ämnen har alltså svenskämnet utifrån dess 

kursplan ett specifikt ansvar för att utveckla elevernas muntliga färdighet och 

kommunikativa förmåga. En viktig del av svensklärarens arbete blir därmed enligt Sofia Ask 

att ge utrymme för muntligt språkarbete, och konstruera uppgifter så eleverna måste 

använda sin språkliga förmåga och som uppmuntrar till diskussioner.  5 I 

svenskundervisningen har samtalet enligt Olof Svedner en given position då det är viktigt för 

låta elever ta del av och konfronteras med andras perspektiv gällande språk och litteratur, 

men de har också en betydelse för andra delar av svenskämnet - så som skrivande. Ett öppet 

och tolerant samtal är dessutom viktigt som en del av den demokratiska fostran.6 

1.2.2 Motsättningen mellan demokratiuppdraget och kunskapsuppdraget  

Gunilla Molloy, lärarutbildare och docent i svenska med inriktning på didaktik, skriver om att 

det länge funnits en motsättning mellan skolans uppdrag i att lära ut kunskap och 

demokratiuppdraget. Skolans dubbla uppdrag kan ofta upplevas som två separata delar av 

undervisningen, och det senare kanske ibland väljs bort i tidsbrist för kunskapsuppdraget. 

Detta menar Molloy är beklagligt. Hon ser det inte som att demokrati är något som skolan 

ska undervisa om, utan något som ska undervisas i. Demokrati ska sålunda genomsyra hela 

undervisningen och inte vara ett enskilt undervisningsmoment i sig. Det är enligt henne ett 

förhållningssätt som bör genomsyra all undervisningen i alla ämnen, och inte ska ses som ett 

enskilt undervisningsämne. Demokratiuppdraget ska därför inte skiljas från 

kunskapsuppdraget, utan vara något som genomsyrar all undervisning och all skolans 

verksamhet. Skolan ska inte bara förmedla faktakunskaper, utan också normer och 

                                                             
5 Ask 2012:53 
6 Svedner 2011: 127 
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värderingar. Det svåra blir förstås hur man ska mäta dessa ”demokratiska kunskaper” hos 

eleverna. Att se om eleven har kunskap om demokrati som fenomen i sig är inte svårt, men 

att avgöra om eleven har ett demokratiskt förhållningssätt är desto svårare. Att få lärare att 

värdera detta uppdrag kan också vara en utmaning, eftersom de i många fall kan värdera 

uppdraget att förmedla sina ämneskunskaper högre.7  

Även Monika Vinterek, professor i pedagogiskt arbete, intresserar sig för hur lärare ska 

realisera kunskapsuppdraget i praktiken och arbeta för att fostra sina elever till 

demokratiska medborgare. Allt sedan slutet av andra världskriget har demokrati haft en 

given betydelse i skolans värld, och styrdokumenten framhåller att det är skolans uppdrag 

att förhålla sig till ett demokratiskt förhållningssätt men också att förmedla demokratiska 

värden. I den svenska skolan är demokrati därmed ett självklart inslag, men hon 

problematiserar att det sällan resoneras om vad begreppet egentligen innebär. Hon fastslår 

att demokrati både kan vara ett statsskick, men också ett förhållningssätt och för att en 

demokrati ska uppstå krävs det också att alla vill göra sin röst hörd.8  

Kunskap om demokrati kan således handla om att känna till vad demokrati innebär, men 

också att inneha förmågan att utöva demokrati. Det första säger alltså inget om en individs 

förmåga att leva demokratiskt, utan bara att denne har kunskap om vad konceptet 

demokrati innebär. Att ha förmåga att göra sin åsikt hörd och att ta del av andras åsikter 

skulle däremot kunna ses som förmåga att utöva demokrati eftersom det hjälper individen 

att delta i demokratiska processer.  Slutligen kan demokratisk kunskap också handla om att 

individen har förmåga att tänka demokratiskt i ämnen som till exempel rör etik och moral. 

Det kan handla om att vara öppensinnad, kunna sätta sig in i andras situationer eller fatta 

beslut tillsammans med andra. 9  

Vinterek menar att styrdokumenten för den svenska skolan lyfter båda dessa förmågor, att 

eleverna ska ha kunskap om demokrati men också kunskap i utövandet av den. Hon 

problematiserar dock att läroplanerna är mer tydliga med vad eleverna ska lära sig om 

demokrati, men inte hur eleverna ska lära sig utöva den. Emellertid menar hon, på samma 

sätt som Molloy, att detta egentligen inte är en kunskap som ska läras ut, utan ett 

                                                             
7 Molloy 2007: 29-31 
8 Vinterek 2010: 368 
9 Vinterek 2010: 369 
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förhållningssätt som ska genomsyra hela undervisningen. Genom att ge eleverna möjlighet 

att påverka, ta ansvar och vara involverade kan de ta åt sig dessa förmågor. Det är fråga om 

ett klassrumsklimat som främjar jämlikhet, frihet, rättvisa och ansvar.10 

Med hänvisning till forskning menar hon att det har framkommit att pedagogiska metoder 

som används i klassrum för att öva på demokratiskt arbetssätt har positiva effekter för 

elevernas demokratiska utveckling. Stort fokus blir då på samtalet som medel i en 

undervisning som ska verka främjande för elevernas demokratiska förmågor. Samtalet i 

undervisningen möjliggör nämligen för eleverna att både kunna presentera och lyssna på 

andras åsikter i ett klimat som ska präglas av ärlighet och respektfullhet. För att kunna ha en 

åsikt gäller det att individen känner till andra alternativ att resonera och andras åsikter, 

vilket blir möjligt i samtalet då eleven kan lyssna till och ta in andras synsätt. För att eleverna 

ska vilja uttrycka en åsikt och att lyssna till andras åsikter måste emellertid 

klassrumsklimatet präglas av respekt och tolerans. Detta skapar demokrati samtidigt som 

det är en del av demokratin och fostrar elever till demokratiska medborgare.11 

1.2.3 Samtalets betydelse för inlärningen 

Vidare har samtalet också en viktig betydelse för elevernas inlärning. Säljö skriver om det 

sociokulturella perspektivet och en av dess viktigaste företrädare, Lev Vygotskij, som ser 

språket och samspelet som ett viktigt redskap för lärande. Inom det sociokulturella 

perspektivet anses att samtalet möjliggör för individen att utvecklas längre än denna gjort på 

egen hand. Som individer utvecklar vi och tar till oss, eller approprierar, olika sätt att tänka, 

resonera och bete oss utifrån samspelet vi har med andra. Han menar vidare att färdigheter 

först utvecklas i samspel och därefter finns inom oss. Ett bra exempel på detta är då barnet 

lär sig tala – vilket först görs i samspel med andra innan barnet själv behärskar språket.12    

Det viktigaste medierande redskapet är enligt Vygotskij i Säljö språket. Det är nämligen 

genom språket vi kan formulera och dela erfarenheter och tankar med andra. Men språket 

fungerar inte bara som ett verktyg för lärande i samspel med andra, utan också i varje 

individs eget medvetande då vi tänker. Han ser i själva verket tänkandet som ett slags ”inre 

tal”. En tekniker använder till exempel tekniska begrepp i sitt medvetande då hen löser ett 

                                                             
10 Vinterek 2010: 369-370  
11 Vinterek 2010: 370-371 
12 Säljö 2011:177 
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tekniskt problem, vilka hen i sin tur fått förmedlade till sig genom språket i samspel med 

andra. Det yttre skapar med andra ord det inre.13 

Skola och lärare får en viktig betydelse för eleven då det är i samspelet med kunniga 

människor som individen ges möjlighet att utvecklas. Läraren ger eleverna möjlighet att 

möta nya erfarenheter och ta till sig perspektiv som denne kanske inte annars möter i sin 

vardag. Utbildning fungerar således som ett hjälpmedel för att nå kunskaper som eleven inte 

möter i sin vardag men som behövs för att leva i ett komplext samhälle.14 

Vygotskij myntade begreppet den närmsta utvecklingszonen. Tanken bakom begreppet 

utvecklingszon är att individen har en slags förmågor då denne löser problem utan hjälp från 

andra, vilka kan utvecklas i samspel med andra. Om flera individer till exempel får möjlighet 

att arbeta under ledning av en vuxen eller mer kompetent partner kan de uppvisa fler och 

mer avancerade förmågor. Avståndet mellan det som vi kan göra själva och under ledning av 

en mer kompetent partner blir därmed den såkallade utvecklingszonen. För att utvecklas 

måste vi inledningsvis få stöd utifrån för att på så sätt komma vidare i det individuella 

lärandet. Resonemanget visar sammanfattningsvis på den sociala interaktionens, och 

därmed samtalets, avgörande betydelse för elevers lärande och utveckling.15 

Dylan Wiliam är en annan forskare som också betonar samspelets grundläggande betydelse 

för inlärning. Forskning visar nämligen att högengagerade klassrumsmiljöer har positiv 

betydelse för studieresultat, och att klassrum där språket används som verktyg för inlärning 

har en positiv inverkan på elevernas lärande. Därför förespråkar han att använda 

slumpmässiga metoder för att fördela ordet i klassrummet – till exempel glasspinnar med 

elevernas namn på. Om läraren låter eleverna själva avgöra om de vill engagera sig i samtal i 

klassrummet eller inte så kommer kunskapsklyftan mellan eleverna öka eftersom de som 

väljer att inte engagera sig också avstår möjligheten att förvärva kunskap i samma 

utsträckning. Det viktiga är emellertid inte att eleverna ska kunna svara på alla lärarens 

frågor. Istället är det enligt Wiliam engagemanget som är det mest betydelsefulla och 

väsentliga.16  

                                                             
13 Säljö 2011:178 
14 Säljö 2011:179 
15 Säljö 2011:179-180 
16 Wiliam 2013:95-99 
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1.2.4 Problematik i klassrumssamtal 

Universitetslektorn i svenska, och författaren Per Olov Svedner diskuterar hinder som kan 

uppstå i klassrumssamtal.  I klassrumsdiskussioner menar han att det är ett vanligt scenario 

att en mindre grupp elever yttrar sina tankar, medan en större grupp lyssnar. Detta bör per 

automatik inte ses som att det finns elever som inte gynnas av samtalen. Att föra samtal i 

klassrummet kan vara gynnsamt för alla - både de som deltar men också de som lyssnar. 

Emellertid kan dessa roller med tiden bli allt för bundna. Svedner menar därför att det är 

viktigt att eleverna upplever att de har ett handlingsutrymme där de både kan delta som 

talare eller som lyssnare. Att tvingas säga något i klassrummet kan emellertid för eleven 

upplevas som obehagligt, och därför bör läraren tillsammans med eleverna komma överens 

om villkoren för sitt eget deltagande. Om inte annat måste varje lärare känna till villkoren för 

samtal i den klass som denne undervisar.17  

1.2.5 Förhållandet mellan det skriftliga och det muntliga 

En vanlig inställning hos de flesta människor idag är att skriftspråket är överordnat och 

viktigare än det muntliga talet. Det skrivna ordet har med andra ord högre status än det 

talade, vilket troligtvis enligt Olga Dysthe kan tänkas härstamma ur tankesättet att alla kan 

prata, medan skriftspråket måste läras. Genom att behärska det skrivna språket kan en 

individ förvärva makt inom flera områden. Inom utbildningens olika nivåer tycks till exempel 

en gemensam nämnare vara att skriftliga kunskapsprov anses mer kvalificerade än muntliga 

examinationer.18 

Så har det emellertid inte varit ur ett historiskt perspektiv. Medan talet varit en viktig del av 

människans tillvaro i minst två miljoner år så har skriftspråket bara funnit de 5 000 senaste 

åren. Grekiska filosofer som Platon betonade att skrift och talspråket är två helt olikartade 

kategorier, och de råder inga tvivel om att talet historiskt sett varit det primära. Platon 

menar att det skrivna språket visserligen kan framstå som kraftfullt, men att det är mindre 

värt än talet som ett medel för att nå kunskap. Genom att tala med någon tvingas du 

utveckla dina tankar genom att du ständigt tvingas tänka över det du sagt – ett resonemang 

som påminner mycket om Vygotskijs senare teori som språket som det viktigaste medlet för 

                                                             
17 Svedner 2011:127-128 
18 Dysthe 1996: 79 
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lärande genom samspel. Genom skriften så repeteras bara tankarna däremot, menade 

Platon.19   

Under senare tid tycks det emellertid som att samtalet och språket börjar få en något större 

betydelse i skolans värld. I läslyftet, som är en kompetensutveckling för lärare som bygger på 

kollegialt lärande, finns flera moduler där språket får en avgörande roll. Till exempel finns 

modulen ”Språk- och kunskapsutvecklande arbete” som är riktad mot elevernas 

språkanvändning som ett verktyg för att utveckla kunskaper färdigheter och förmågor. I 

denna modul ges lärare förslag på konkreta modeller och redskap som kan användas av 

lärare för att utforma och stötta bland annat elevernas förmåga att samtala och lyssna, men 

också andra förmågor som läsande och skrivande. Modullen riktar sig till alla lärare som är 

verksamma inom gymnasieskolans verksamhet. Tre av de intervjuade lärarna uppgav vid 

intervjutillfällena att de genom läslyftet fått tillfälle att i samspel med sina kollegor utvecklas 

kollegialt om samtalets betydelse i sin undervisning. Emellertid framgick det inte vilka 

moduler de arbetat utifrån, bara att det handlat om samtalets och det flerstämmiga 

klassrummets viktiga betydelse i undervisningen.20 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande uppsats är att genom intervjuer med fem lärare som undervisar i 

ämnet svenska på gymnasiet undersöka hur de ser på samtalets betydelse i olika delar av 

svenskundervisningen. Uppsatsen ämnar också ta del av huruvida lärarna upplever att 

intersektionella faktorer som kön, social och etnisk bakgrund påverkar elevernas deltagande 

i de samtal som äger rum i klassrummet. Lärarna arbetar på fyra olika skolor som är belägna i 

södra Sverige och Halland. 

1.3.1 Frågeställningar  

 I vilka delar av svenskämnet används samtalet i störst utsträckning? 

 Vilken eventuell betydelse har de intersektionella faktorerna kön, social bakgrund 

och etnicitet för hur en elev kommer till tals i klassrummets samtal? 

                                                             
19 Dysthe 1996: 79-80 
20 Modullen finns att hitta på: https://larportalen.skolverket.se/#/modul/0-las-skriv/Gymnasieskola/018_sprak-
o-kunskapsutveckl-arb 
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 Hur kompenserar lärarna dessa eventuella skillnader som uppstår i samtalen utifrån 

de intersektionella faktorerna? 

2. Metod 

I följande avsnitt kommer metoden som använts i insamlandet av materialet presenteras och 

problematiseras. Inledningsvis kommer intervjumetoden att beskrivas, varpå urvalet 

kommer att beskrivas och en beskrivning ges av hur studien förhåller sig till forskningsetiska 

principer. Slutligen kommer också en reflektion av metodvalet. I uppsatsens avslutade 

kapitel finns en mer ingående metoddiskussion. 

2.1 Intervjumetod 

Metoden som använts i föreliggande studie är semistrukturerade intervjuer. I en 

semistrukturerad intervju utgår forskaren ofta från specifika förutbestämda teman som 

denna vill beröra, men väljer själv om han eller hon vill formulera frågor i förväg eller under 

intervjuns gång. 21 I detta fall har jag utgått från en intervjuguide med frågor kring olika 

teman, men också ställt eventuella följdfrågor till de intervjuade. Detta för att 

säkerhetsställa att samtalet ideligen skulle fortskrida kring de teman som intervjun ämnade 

undersöka, men också för att försäkra mig om att få uttömmande svar. I några fall har 

frågorna också ställts i olika följd utifrån hur samtalet fortskridit. Detta bedöms emellertid 

inte påverkat informanternas svar. 

2.2 Urval 

Utväljandet av de fem informanter som deltagit i studien har skett genom slumpmässigt 

urval genom ett mail som skickades till skolor i södra Sverige och Halland. Det enda kravet 

för deltagande har varit att läraren i fråga ska vara behörig att undervisa i ämnet svenska på 

gymnasiet.  

I urvalet av informanter hade jag också kunnat ta hänsyn till faktorer som lärarnas kön, för 

att studera närmare om detta är en variabel som påverkar hur lärarna bemöter sina elever 

utifrån elevernas intersektionella faktorer. Emellertid har denna studie inte lagt något fokus 

på denna aspekt, och därför har detta inte tagits hänsyn till. För att få ett mer 

                                                             
21 Patel & Davidsson 2011: 81-82 
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generaliserbart resultat hade urvalet också behövt ske mer systematiskt. Så är dock sällan 

fallet i den kvalitativa studien.22  

2.3 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet har tagit fram riktlinjer som forskning inom det humanistiska och 

samhällsvetenskapliga forskningsområdet bör ta i beaktning för att uppfylla 

informationsskyddskravet och vara mån om informanternas integritet. Jag har i denna studie 

uppfyllt detta genom att ta hänsyn till de fyra huvudkraven.23 

Informationskravet har uppfyllts då varje informant har underrättats om studiens syfte innan 

intervjuerna påbörjades, och att deras deltagande är frivilligt och när som helst kan 

avbrytas.24 Samtliga intervjuer har också uppfyllt samtyckeskravet eftersom varje informant i 

förväg fick förfrågan om de var villiga att delta i studien, vilket de samtyckte till.25 

Konfidentialitetskravet uppfylls också då inga av de intervjuade personernas uppgifter går att 

koppla till de enskilda individerna och att det i föreliggande uppsats används fingerade namn 

på informanterna för att dessa ska förbli oidentifierbara.26 Nyttjandekravet har också tagits i 

beaktning då det insamlade materialet enbart kommer att användas i forskningsändamål.27  

2.4 Kvalitativ metodansats 

Vid bearbetning av en kvalitativ studie är det ofta ett stort insamlat material som ska 

sammanfattas till en kortare rapport. En stor utmaning då det kommer till kvalitativa studier 

är därför att forskaren i fråga måste vara kapabel till att urskilja vad som är relevant för 

studiens syfte, och se mönster i ett stort insamlat data. Dessutom måste den som genomfört 

studien kunna tolka det material som samlats in på ett förtroligt och relevant sätt. Vid en 

intervjusituation måste informantens uttalande och berättelser om ett visst fenomen alltid 

tolkas av forskaren. Därmed blir kvalitativa studier alltid beroende av forskarens egen 

förstående och tolkningar. Därför bör läsaren ha i åtanke att även denna studie således är 

påverkad av min egen förförståelse och tolkningsförmåga.28 

                                                             
22 Patel & Davidson 2011: 108-109 
23 Vetenskapsrådet 2002: 5 
24 Vetenskapsrådet 2002: 7 
25 Vetenskapsrådet 2002: 9 
26 Vetenskapsrådet 2002: 12 
27 Vetenskapsrådet 2002: 14 
28 Patel & Davidson 2011: 120-122; Dalen 2015: 17-18 
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3. Teoretiskt ramverk 

I följande avsnitt kommer det teoretiska ramverk som studien har sin utgångspunkt i att 

presenteras. I det inledande avsnittet kommer begreppet intersektionalitet att introduceras. 

Därefter kommer ett avsnitt som presenterar hur maktstrukturer i samtal kan te sig, och 

slutligen presenteras begreppet genussystem. 

3.1 Intersektionalitet   

Begreppet intersektionalitet kommer av verbet ”to intersect” (att genomskära, att korsa). 

Begreppet används för att analysera samverkan mellan olika samhälliga maktasymmetrier 

utifrån kategorier som genus, sexuell preferens, klass, ålder, etcetera.29  I boken 

Intersektionalitet – Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap skriver författarna om 

att begreppet intersektionalitet bör användas i samhällsdebatten som ett begrepp som, 

tillskillnad från genusvetenskapen, tar hänsyn till faktorer som till exempel föreställningar 

om ras och klasstillhörighet., vilka också är centrala komponenter i skapande av maktens 

över - och underordning. På så sätt möjliggörs en analys av maktrelationer inte enbart 

utifrån en feministisk ståndpunkt utan också i dialog med andra perspektiv.30 Emellertid kan 

vissa feminister anse att det blir problematiskt att också ta hänsyn till dessa faktorer 

eftersom det kan komma leda till att genusperspektivet hamnar i skymundan och tonas ned 

till förmån för andra faktorer som etnicitet och funktionshinder. Nina Lykke menar å andra 

sidan att det är fördelaktigt att också ta hänsyn till andra faktorer än just kön, eftersom 

dessa leder till att olika kvinnor har olika situeringar. Detta är alltså faktorer som samspelar 

och är beroende av varandra. Dimensionerna är sålunda inte urskiljaktiga utan i den 

konkreta situationen kan flera faktorer rymmas samtidigt. I en intersektionalitetsanalys är 

målet att se hur dessa olika faktorer samspelar med varandra.31 För att använda 

intersektionalitet som analytiskt ramverk är det enligt Lykke viktigt att begränsa sig i valet av 

vilka faktorer som ska studeras, och andra får väljas bort - annars blir ramverket 

övermäktligt. Dessutom bör inte heller vissa faktorer vara överordnade andra, och om så 

måste forskaren motivera varför så är fallet. Emellertid har faktorn genus en särskild 

betydelse i intersektionsanalysen och får inte förbises. Detta eftersom vi lever i ett samhälle 

som genomsyras av könsstrukturernas oundvikliga maktpåverkan. Dock vore det samtidigt 

                                                             
29 Lykke 2003: 48 
30 De los Reyes & Mulinari 2005:7 
31 Lykke 2003: 47-48 
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ignorant att enbart lägga fokus på denna aspekt i ett samhälle som idag präglas av stor 

mångfald.32 I denna uppsats kommer fokus ligga på de intersektionella faktorerna kön, etnisk 

och social bakgrund. Dessa faktorer kommer i denna studie att studeras enskilt, men faktum 

är att det finns oundvikliga samband mellan dem. En person har flera, överlagrade, 

identiteter som samverkar. Kön är till exempel bara en dimension i våra liv, men kan i vissa 

sammanhang vara en starkt strukturerande sådan. Ingen människa är emellertid bara 

påverkad av en av dessa faktorer, utan de existerar i samspel med varandra.33  

3.2 Hur maktstrukturer kan gestaltas i samtal 

Makstrukturer kan ta sig uttryck i klassrummet, inte minst i de samtal som äger rum där. 

Språk och makt har en nära relation, och genom språket kan makt utövas på många sätt. 

Detta kan innebära att en individ med högre rang kan berättigas att avbryta, bestämma vad 

som ska talas om och vad som är viktigt att lyfta, samt välja att inte lyssna på en person som 

befinner sig längre ner på rangskalan.34  

Språkforskare som studerat samspel i samtal har funnit strukturer för hur maktutövning 

genom språket kan te sig. Detta kan visa sig genom att den starkare parten helt hänsynslöst 

tar sig alla rättigheter i samtal. Rätten att välja vilket ämne och vilken aspekt på ett ämne 

som samtalet ska ha, att avbryta, att inte lyssna eller svara på den andres inviter och uppslag 

men ändå kräva intresse och motpartens uppmärksamhet, att avgöra när samtalet är 

avslutat, är alla några exempel på hur maktrelationer i samtal kan te sig. Nämnvärt är att 

makt inte enbart behöver utövas genom vad som sägs, utan också kan gestaltas genom 

avvisande tystnad. Ofta är vi som deltagare i samtal inte medvetna om de strukturer som 

finns i samtalen, förutom om de är grovt påtagliga eller om någon deltagare missbedömer 

sin roll och tar på sig en annan än den som samhället föreskriver. Dessutom är språkbrukare 

själva inte alltid medvetna om hur de utövar förtryck genom språket, eller oförmögna att 

göra något åt det. 35 

                                                             
32 Lykke 2003: 52-54 
33 Edlund, Erson & Milles 2007: 43 
34 Einarsson & Hultman 1984:69, 246-247 
35 Einarsson & Hultman 1984:69, 246-247 
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3.3 Genussystem- kvinnors sociala underordning 

En maktstruktur som går att finna i samhället är förhållandet mellan män och kvinnor. Enligt 

Yvonne Hirdman, professor i historia, har kvinnor nämligen generellt, geografiskt och 

historiskt sett haft lägre värde än män. Hon menar att denna underordning emellertid inte är 

av naturen given, utan socialt konstruerad. Hon försöker genom begreppet genussystem att 

finna var det problematiska egentligen finns. Var i samhället finns de strukturer som skapar 

och upprätthåller ojämnställdhet mellan könen?  

Hirdman införde således begreppet genussystem. Genussystemet bygger på två principer – 

isärhållandets princip och manlig överordning. Isärhållandets princip utgår ifrån människans 

behov att sortera världen i motsatser, i detta fall att manligt respektive kvinnligt hålls isär 

och betraktas som varandras motsatser. Detta ”behov” är emellertid inte ett generellt 

mänskligt drag som vi föds med, utan snarare ett tankemönster vi fostras in i. Detta medför 

att kvinnor respektive män befinner sig på olika arenor i samhället. Ett exempel är 

arbetsmarknaden då män och kvinnor ofta söker sig till olika typer av karriärer, till exempel 

inom teknik respektive vård. Kvinnor och mäns arbetspositioner hålls också ofta isär.36 

Generellt sett har mannen setts som normen och det som män gör betraktats som mer 

värdefullt, vilket yttrar sig genom att till exempel typiskt manligt arbete ger högre avkastning 

i form av högre lön. Mannen är med andra ord den överordnade.  Trots detta är det inte 

bara män, utan också kvinnor, som upprätthåller detta mönster.37 För att jämlikhet ska 

kunna uppnås uppfattas det som att vi enligt Hirdman måste vi uppmärksamma var dessa 

strukturer finns. Ett sätt är att göra analyser som kan upptäcka dolda strukturer som finns i 

sammanhang som utåt sett skulle bedömas som könsneutrala, till exempel i klassrummets 

samtal.   

4. Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer tidigare forskning presenteras. Fokus kommer att vara på samtalet 

som äger rum inom ramen för ämnet svenska. Därefter kommer också tidigare forskning 

kring samtal och genus i skolan att presenteras. Inom tidigare forskning tycks däremot 

samtalet studerat med fokus på elevers sociala och etniska bakgrund vara ett outforskat 

                                                             
36 Hirdman 2012:458-459, 461 
37 Hirdman 2012:464-465, 472 
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område, och därför tar denna uppsats inte heller upp dessa aspekter i detta avsnitt. Kanske 

beror detta på att dessa områden tidigare fått lämna plats för genusforskningen som haft 

mycket fokus. Således skulle denna uppsats eventuellt sägas utforska ett område som 

hitintills är föga omskrivet.  

4.1 Samtal i litteraturundervisningen 

Forskaren och gymnasieläraren Eva Hultin intresserar sig för samtal i allmänhet, men i 

synnerhet inom ämnesdidaktiken i svenska eftersom hon saknar tidigare samtalsforskning 

inom detta område. Därför har hon i sin avhandling Samtalsgenrer i gymnasieskolans 

litteraturundervisning studerat hur fyra lärare bedriver litteratursamtal med sina klasser 

inom kurserna i Svenska och Svenska som andra språk. Hon utgår ifrån begreppet 

”samtalsgenrer” som kommer ifrån den ryske kultur- och litteraturteoretikern Michail Baktin 

som menar att vi medvetet eller omedvetet sorterar all muntlig och skriftlig kommunikation i 

olika ”genrer”. Hultin finner att vissa typer av genrer är mer vanligt förekommande än andra 

i de studerande litteratursamtalen. De fyra genrer som hon uppmärksammar i lärarnas 

litteratursamtal är följande; Det undervisande förhöret vars syfte är att säkerhetsställa och 

kontrollera elevernas kunskaper och läsförståelse, och att fylla igen eventuella luckor. Det 

texttolkande samtalet som syftar till att fördjupa elevernas förståelse för en text, och att få 

dem att verbalisera sina upplevelser och tolkningar. Det kultur- och normdiskuterande 

samtalet som syftar till att utifrån en text låta eleverna diskutera och reflektera över kultur 

och normer i den egna såväl som andras kulturer för fördjupad förståelse. Det informella 

boksamtalet där eleverna får välja böcker själv och berätta om det lästa för sina 

klasskamrater, som syftar till att få eleverna att utöka den egna litterära repertoaren i 

samspel med varandra och att de subjektivt får avgöra vilken litteratur som är viktig 

respektive oviktig för dem. 38 

Hultin uppmärksammade också att det i vissa klasser fanns elever som valde att inte delta i 

samtalen som ägde rum i klassrummets offentlighet. Det kan förstås finnas flera skäl till 

detta, till exempel att eleverna inte vill dela med sig av egna erfarenheter vilket visar sig 

genom att elever bland annat är oseriösa skämtar om texterna, eller ger korta svar. En orsak 

som Hultin också menar kan vara avgörande är vem som anses ha makten i ett klassrum. Om 

läraren anser sig ha de rätta tolkningarna och rätta svaren blir lärarens röst och kunskap 

                                                             
38 Hultin 2006: 18-19, 283-284 
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dominerande, och eleverna tar därmed ett steg tillbaka och blir mer tysta. En förutsättning 

för att eleverna ska våga delta, och att flera röster får höras och ge utrymme för olika 

tolkningar är trygghet mellan elever och läraren. Som exempel ger Hultin en klass där både 

lärare och elever är nya för varandra. Då denna klass har litteratursamtal är det somliga 

elever som gör narr av och förlöjligar elever som uttryckt åsikter eller tolkningar. Detta tror 

hon beror på att de elever som yttrar sig blir ”någon” i samtalen och vågar ta plats, och då 

andra elever försöker förminska, i detta fall pojkar som gav sig på en flicka, blir det inte 

konstigt att elever tystnar i samtalen. Får denna typ av positioneringar fäste i undervisningen 

och i samtal mellan elever kan det leda till att vissa elever hellre sitter tysta än att bli 

förlöjligade. Läraren i fråga bröt detta mönster genom att belysa vilket klassrumsklimat som 

enligt henne och elever i klassen var eftersträvansvärt i litteratursamtalen.39 

Hultin lyfter att elevernas roll som lyssnare dock inte enbart behöver förstås som ett 

avståndstagande från att vara delaktig i undervisningen, utan att eleverna kan förvärva 

kunskap också i denna position. I en intervju med en utländsk elev delger denne till exempel 

att hon väljer att inte delta i ett litteratursamtal som handlar om andra kulturers syn på 

bortgifte, eftersom hon har det i sin erfarenhetsvärd och att det därför upplevs som för 

personligt. Emellertid oroar sig eleven för att detta i sin tur ska komma att påverka hennes 

betyg.40 

Molloy belyser Hultins avhandling i sin bok Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum där hon 

poängterar att det bör höra till varje lärares kompetens att vara medveten om vilka 

samtalsgenrer som finns i samtalen i klassrummet, och att i samspråk med sina elever 

bestämma vilka genrer som ska vara övergripande i olika samtal. Detta menar hon är en del 

av demokratiuppdraget eftersom att alla samtalsgenrer är del av en större kontext. 

Dessutom betonar hon liksom Hultin själv att om ett klassrum ska kunna sägas präglas av 

demokrati kan yttrandefriheten där inte skilja sig från den som finns i det omgivande 

samhället. Rätten att tala betyder således inget om eleverna inte har rätt att tiga. Vad elever 

vill tala om eller tiga om borde därför vara upp till varje individ. Här bjuder dock 

litteratursamtalen in även de elever som inte vill tala om sina egna liv, eftersom de då kan 

                                                             
39 Hultin 2006: 293, 178-184, 274-277 
40 Hultin 2006: 218 
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samtala om någon annans livsvärd genom det lästa. Emellertid beror detta förstås på vilken 

typ av litteratursamtal och vilka läsarter som läraren bjuder in till i undervisningen.41 

4.2 Samtal och skrivande 

Flickor och pojkar i responssamtal, av Judith – Ann Chrystall, universitetslektor i nordiska 

språk och Ekvall universitetslektor och docent i nordiska språk och lärare inom 

lärarutbildningen är en del av ett större projekt där forskarna intresserar sig för hur elever 

ger respons och arbetar med sitt skrivande utifrån responssamtal.  

Studien är inspirerad av Einarsson och Hultmans bok God morgon flickor och pojkar (1984) 

som belyser hur könsroller tar sig uttryck i undervisningssituationer. Där framkommer det 

att pojkars och flickors förhållningssätt i klassrumssamtal ofta skiljer sig utifrån deras kön. Då 

har det bland annat visat sig att i lärarledda helklassrumssituationer har pojkar en tendens 

att ta största delen av talutrymmet. Emellertid kan detta förändras om eleverna istället delas 

in i mindre grupper, då talföra flickor kan ta på sig rollen som ”hjälpfröken” och ansvara för 

den gemensamma gruppuppgiften. Dock har inte bara gruppstorleken betydelse för hur 

könsroller kommer till uttryck. Annan forskning visar också att gruppsammansättningarna är 

avgörande då det visat sig att pojkar ofta drar ner på sin grabbighet för att vara mer trevliga i 

en grupp som domineras av flickor, medan flickor visat sig te sig mer tystlåtna i en blandad 

grupp än en enkönad tjejgrupp. Utifrån dessa insikter är Chrystall och Ekvall intresserade av 

att se hur flickor och pojkars sätt att bemöta sina kamraters texter ter sig då de dels 

förväntas ge positiv respons, men också ställa frågor till författaren kring dennes text, vilket i 

sig implicerar att det förekommer brister. Utifrån tidigare forskning skulle det enligt 

författarna vara troligt att flickor påpekar färre brister i pojkarnas texter, och att pojkar är 

mer positiva i sin feedback till flickorna än till pojkarna. För att studera detta utgick de från 

tre olika aspekter som förväntades förekomma i responssamtalen mellan eleverna; 1) Positiv 

respons 2) Negativa helhetsomdömen och 3) Identifiering av specifika problem.42 

Projektet fortgick under sammanlagt fyra terminer och bestod av inspelningar från ett 

tillfälle under varje termin. Vid det första tillfället gick eleverna i klass 1, 4 och 7, och gy1, 

och vid sista tillfället i 3, 6, 9 och gy3. Normalt sett samtalade eleverna i grupper om två 

elever, vilka lärarna parat ihop. I de totalt 112 samtalen var 35 pojksamtal, 30 flicksamtal och 

                                                             
41 Molloy 2011:149 
42 Chrystal & Ekvall 2005:53 
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47 blandsamtal. I samtalen uppmanades eleverna hjälpa varandra att förbättra texterna 

genom att kommentera det som var bra och det som kunde förbättras.43  

Något som tedde sig uppseendeväckande var att samtliga elever var återhållsamma med 

positiva kommentarer - enbart 0.6 per text medan motsvarande siffra för förbättrande 

kommentarer var 6.6. Dessa positiva omdömen rörde också ofta texten som helhet och var 

med andra ord väldigt ospecifika. Resultatet visade vidare att pojkar var med benägna att ge 

flickor positiv feedback i blandkönade samtal än vad flickorna var. Störst antal beröm fick 

flickorna i samkönade grupper, men också i blandkönade fick flickorna mer positiv respons 

än pojkarna. Sammantaget var flickorna mest benägna att ge flickor beröm, medan 

skillnaden hos pojkar inte var lika stor om än förekommande då flickorna fick den största 

delen. Forskarna ifrågasätter om detta är ett inlärt beteende hos eleverna då tidigare 

klassrumsforskning visar att lärare har en större tendens att berömma flickor i klassrummet. 

Det kan emellertid också handla om att flickornas texter är av högre kvalitet.44 I 

pojksamtalen kunde det ibland ses tecken på konkurens då skribenten kunde jämföra och 

berömma den egna texten i förhållande till medhjälparens text- vilket inte förekom i 

flicksamtalen.45 Det förekom också en del negativa helhetsomdömen om texterna – och då 

var pojkarna överrepresenterade med sammanlagt 15 av 20 negativa kommentarer. Det var 

dessutom flest pojkar som fick negativa helhetsomdömen, medan bara en flicka fick ett av 

en annan flicka. Också flickorna risar alltså pojkarna, vilket leder till att de sammantaget fick 

mindre beröm i responssamtalen.46 

Det negativa helhetsomdöme som pojkar generellt sett gav och fick implicerade främst att 

texten är för kort. Överlag var det denna typ av negativa helhetsomdömen som pojkar också 

gav i största grad. Flickorna däremot gav eller fick inga negativa helhetsomdömen av samma 

slag. I ett fall förekom det att en flicka poängtera att texten hon läst framstod som lite mesig, 

varvid de tillsammans gav förslag på hur texten kunde förbättras. Denna typ av närkamp 

med texter ingick pojkarna inte, utan de höll kritiken mer generell.47   
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I vissa fall aktualiseras problem i texten i samband med lösningsförslag. Här skilde sig antalet 

förbättringsförslag markant mellan könen, då flickorna gav mer än dubbelt så många förslag 

som pojkarna. Denna siffra skiljde sig dock mycket mellan olika elevpar. Som mest gav en 

flicka förslag på 36 förbättringar medan samma uppmäta siffra bland pojkarna var 14. En 

möjlig förklaring till denna markanta skillnad skulle kunna vara att flickor är mer ambitiösa i 

sitt skrivande, men också att de är mer intresserade av texter och skrivande vilket syns 

genom att de till exempel skrev längre texter än vad pojkarna gjorde, vilket kan bidra till att 

de också bearbetar texterna i större utsträckning än pojkarna. Det kan också ha att göra med 

att de var mer benägna att följa lärarens direktioner, vilket tidigare forskning visar. Allra 

mest benägna att ge problemlösningar var eleverna i samkönad grupp. Bland pojkarna var 

skillnaden inte så stor, men hos flickorna var den tydlig; 6.8 i samkönad grupp men bara 3.1 i 

blandgrupp. Författarna ifrågasätter om detta innebär att flickorna känner sig tryggare i 

samkönade grupper. Emellertid tycks flickorna i samtalen själva vara mer inbjudande till 

synpunkter eftersom de själva öppnar för kritik. Detta förekom inte i pojkarnas samtal på 

samma sätt. 48 

Sammanfattningsvis tycks pojkar och flickors roll i responssamtal te sig olika till viss del. 

Flickorna har en tendens att vara mer hjälpsamma genom att ge beröm och aktualisera 

problem och undviker till större del negativa helhetsomdömen. Detta beteende tycks dock 

prägla samtal med flickor i större utsträckning än med pojkar. Pojkarna å andra sidan 

tendera till att vara mer lika i responsen till pojkar och flickor, även om de också i någon 

utsträckning gav mer ris till pojkar och ros till flickor.49 

4.3 Lyssnandets betydelse för muntligheten 

Kent Adelmann, doktor i forskningsämnet svenska med didaktisk inriktning, skriver om 

lyssnandets betydelse för muntligheten. Medan förmågor som läsa, skriva och tala har en 

given plats i styrdokumenten för svenska är förmågan att lyssna en förmåga som 

marginaliserats. Även inom det didaktiska området tycks det vara något av ett bortglömt och 

outforskat område.50Att lära elever att behärska muntlighet är viktigt inte minst för 

samtalet. Men också lyssnare har en medskapande roll, och det blir inte meningsfullt att tala 
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om ingen lyssnar. Denna logik tycks emellertid allt annat än självklar i svensk skoltradition då 

betydelsen av lyssnandet ännu inte är en erkänd disciplin. Detta anser Adelmann är 

beklagligt. Ingen svensklärare skulle förneka läsandes betydelse för skrivandet. På samma 

sätt menar Adelmann att lyssnande skulle användas för att utveckla elevernas muntlighet. 

Detta är emellertid inte en ännu erkänd receptionsteori, men något han hoppas förändras i 

framtiden.51 

Ur ett utvecklingsperspektiv menar Adelmann att lyssnandet har en särskild betydelse. 

Redan vid födseln har barnet nämligen 12 veckors erfarenhet av att lyssna, medan 

talutvecklingen börjar först efter födseln. Detta gör barnet i sin tur genom att lyssna, iaktta 

och härma. Detta menar Adelmann bevisar att andra språkliga förmågor som att tala, läsa 

och skriva, alla mer eller mindre är beroende av förmågan att lyssna. Detta visar sig till 

exempel i undersökningar som pekar på att barn upp till 13-års ålder inte förstår den lästa 

texten lika bra som den avlyssnade, vilket visar på vikten av att barn får uppleva högläsning. 

Således kan barn som inte får förutsättningar till att både lyssna och bli lyssnade på blir 

hämmade i den fortsatta språkutvecklingen.52  

Forskning visar också att lyssnandet är den kommunikativa förmåga som används mest. 45% 

av all kommunikation går åt lyssnande medan tala ägnas 30% och skriftliga aktiviteter 

sammanlagt ges 25%. Det uppseendeväckande med dessa resultat är att lyssnande är den 

förmåga som utan tvekan får mest utrymme i vardagslivet. Dessutom är lyssnandet den 

förmåga som används mest i skollivet, oavsett om eleven befinner sig i ett monologiskt 

klassrum eller ett dialogiskt. Då ägnas mer tid åt att lyssna än förmågorna tala, läsa och 

skriva tillsammans! Med andra ord är lyssnandet den kommunikativa aktivitet som används 

mest, både i elevernas vardag och i skollivet. Adelmann vill dra detta steget längre, och 

menar att lyssnandet är en process som aldrig avstannar utan pågår hela tiden. Lyssnandets 

betydelse för muntligheten framgår alltså i att vi både i vardags och i skollivet tycks lyssna 

mest, om inte hela tiden.53  

Att ha såkallad ”lyssundervisning” i svenskämnet är därför enligt Adelmann viktigt ur ett 

demokratiskt perspektiv. Skolans undervisning ska ju enligt skollagen vila på en demokratisk 
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värdegrund och icke- auktoritär kunskapssyn. Det som Adelmann vill att eleverna ska lära sig 

i lyssundervisningen är att skapa positiva lyssnarvanor och en klassrumsmiljö som 

genomsyras av stöttande lyssnande, att uppmärksamma olika hinder för lyssnande och 

slutligen, att lära sig lyssna på olika sätt och att ge respons från ett lyssnarperspektiv. 

Adelmann undrar hur det kommer sig att lyssundervisning inte är självklar del av 

undervisningen eftersom demokrati är det. Om vi inte lär eleverna att lyssna till andras 

röster går nämligen denna aspekt emot demokratiska självklarheter så som yttrandefrihet. 

Att inte lyssna är med andra ord odemokratiskt! Genom lyssundervisning vill Adelmann att 

läraren ska medvetandegöra elever om maktförhållande som finns till exempel i 

klassrummet. Målet är att medvetandegöra hur många röster vi kanske går miste om genom 

att problematisera hur talutrymme fördelas i olika situationer, vad som diskuteras, vilka 

röster som sällan eller aldrig blir hörda och ifrågasätta vad detta kan bero på.54 Det kan 

också handla om att läraren utvecklar ett nytt förhållningssätt. Adelmann liknar interaktion 

vid ett slagfält där en kamp mellan olika röster ständigt råder. I klassrummet har läraren 

därför en stor betydelse då denne på olika sätt kan förskjuta maktbalansen mellan de röster 

som alltid hörs och tar mycket av talutrymmet, och de röster som aldrig hörs och ges mycket 

lyssutrymme. Att som lärare inte aktivt arbeta med talutrymmets ojämna fördelning i 

klassrummet innebär å andra sidan ett tyst godkännande av den starka elevens rätt att ta 

och behålla ordet. För att lyssnaren ska kunna ta sitt ”lyssnaransvar” krävs det att läraren 

möjliggör lyssnaren att bryta sin tystnad, göra sin röst hörd och samtidigt bli lyssnad till och 

respekterad. De elever som å andra sidan tar mycket av talutrymmet måste begränsa sig och 

göra välvalt urval av inlägg och därmed också ta ansvar för sin del av kommunikationen. Det 

är närmast en skyldighet för läraren att uppmuntra ett sådant klassrumsklimat då allas röster 

tillvaratas, både av demokratiska, kunskapsmässiga och pedagogiska skäl. Läraren bör alltså 

inte bara uppmuntra till respekt från lyssnaren, utan också respekt för lyssnaren. Detta är 

något som måste fungera i klassrumsoffentligheten, för så länge det inte gör det så lär det 

inte fungera i det offentliga samhället ihäller.55  

Vidare skriver Adelmann om att de flesta svensklärare är medvetna och ense om läsandets 

betydelse för skrivutvecklingen. Därför ifrågasätter han varför man inte på samma vis ser 

lyssnandet som betydande för elevernas muntliga förmåga. Dessa förmågor måste ju också 
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enligt Adelmann gå hand i hand, vilket inte erkänns på samma sätt. Han menar att om skolan 

hade anammat lyssnandet på samma sätt som skolan sätter fokus på förmågorna läsa, skriva 

och tala så hade muntligheten haft ännu större utvecklingspotential.56 Studier visar att vi kan 

bearbeta verbal information 3-4 gånger snabbare än den genomsnittliga samtalshastigheten. 

Detta ger alltså lyssnaren gott om tid att reflektera över, anteckna eller kanske ställa frågor 

till det som denne hört. Emellertid är det också lätt hänt att fara iväg i dagdrömmar om man 

inte är medveten om hur man ska lyssna och hur man på bästa sätt använder tidsdifferensen 

mellan tal och tanke. Genom att öva eleverna på att bli goda lyssnare kommer det bli en helt 

annan kvalitet på samtal och diskussioner. Genom att skapa medveten lyssreception och 

utveckla elevernas sätt att lyssna kommer också kvalitén på muntligheten att öka.57  

Adelmann problematiserar att det finns omnämnt i läroplanen (dåvarande Lpo94) att 

eleverna ska kunna lyssna, men att det inte finns några konkreta kunskapsmål som mäter 

denna förmåga. Detta hade gjort det möjligt att analysera och tala om elever lyssutveckling. 

Adelmann tror att detta i sin tur hade höjt statusen för de muntliga förmågorna tala och 

lyssna.58  

4.4 Kön och talutrymme i klassrummet 

Molloy skriver i artikeln ”Men pojkarna blir så sura på oss” om det tillfälle då hennes kollega 

gjorde henne uppmärksam på att talutrymmet i klassrummet tedde sig och fördelades 

väldigt ojämnt utifrån elevernas kön då pojkarna fick ungefär två tredjedelar av talutrymmet, 

medan flickorna enbart fick en tredjedel. Dessutom förekom det ofta att pojkarna avbröt och 

tog ordet från flickorna då dessa hade ordet. Detta var inget som eleverna själva eller läraren 

i fråga i detta fall reflekterat över eftersom att de var så vana vid att diskussioner i 

klassrummet tedde sig på detta vis. Efter upptäckten ansträngde sig läraren för att fördela 

ordet jämt mellan pojkar och flickor för att det skulle bli så lika som möjligt. Emellertid 

reagerade pojkarna då och menade att flickorna fick tala mer än dem, fast de i själva verket 

numera fick lika stor del av talutrymmet.59 
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Det finns många undersökningar som bekräftar denna problematik som sägs finnas i 

klassrum. Strukát skriver i boken Når du dina elever? Att planera, genomföra och utvärdera 

muntlig kommunikation att han anser att det ideala klassrummet kännetecknas av att den 

största aktiviteten sker från eleverna själva, vilket studier visar inte är fallet. Han hänvisar till 

en av sina tidigare studier från 1966 som involverade 64 klasser i grundskolan som visade att 

läraren i genomsnitt tala sju gånger så mycket som eleverna. Senare undersökningar 

bekräftar också dessa resultat, men uppmärksammar också som tidigare nämnts att 

talutrymmet ter sig mycket olika mellan pojkar och flickor. Vissa studier visar, som Molloy 

visa ovan, att pojkar får upp mot två tredjedelar av talutrymmet medan flickorna enbart får 

resterande tredjedel. Andra studier visar inte lika stor skillnad mellan könen, men bekräftar 

emellertid att pojkar får mer än hälften av elevernas sammanlagda taletid i klassrummet.60  

Einarsson skriver i boken Språksociologi om de olika förväntningar som skolan har på pojkar 

respektive flickor. Han menar att det finns en såkallad ”dubbel dold läroplan” i skolans 

verksamhet som ställer olika krav på elever utifrån deras kön. Den dolda läroplanen skulle 

kunna beskrivas som en uppsättning institutionella krav som ställs på eleverna bakom 

ryggen på såväl elever som lärare. Några exempel på sådana krav är att eleverna i en 

klassrumssituation ska vara uppmärksamma, vänta på sin tur, kunna sitta tyst och stilla och 

kontrollera sig verbalt och motoriskt, och att elever ska underordna sig lärarens auktoritet. 

Enligt Einarsson får de elever som underkastar sig dessa oskrivna regler en god övning i 

tålamod och förnöjelse, vilket är viktiga egenskaper för de som utför samhällets monotona 

arbetsuppgifter. Utifrån hans studier visar det sig dock att denna dolda läroplan inte är lika 

för pojkar och flickor. Den dolda läroplanen ställer till exempel inte lika stora krav på 

skolanpassning från pojkar som den gör av flickor. Pojkarna vänjer sig därmed vid att ta sig 

friheter och att stå i klassrumsoffentlighetens centrum, medan flickorna får mindre 

svängrum och åtar sig en mer passig åskådarroll. Dessa olika beteende speglar enligt 

Einarsson vuxnas olika beteende i olika offentliga sammanhang.  Dessa följsamma 

egenskaper skulle kunna visa sig gynnande i skolans värd då till exempel flickor i genomsnitt 

går ut skolan med högre betyg än pojkar. Emellertid är dessa egenskaper inte mycket till 

hjälp för den som vill ställa fackliga eller politiska krav kring exempelvis lika lön för lika 

arbete senare i livet. Einarsson frågar således varför vi förbereder eleverna för anpassning till 
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ett ojämnställt samhälle då vi egentligen strävar mot det motsatta. Hans enda, enligt honom, 

rimliga antagande är att det handlar om omedvetenhet.61  

5. Resultat och analys 

I följande avsnitt kommer resultatet som framkom under de fem intervjuerna att 

presenteras och analyseras.  

5.1 Presentation av informanter 

I följande stycke kommer informanterna som deltagit i studien att introduceras och 

presenteras närmare. Lärarnas namn är fingerade och avslöjar således enbart 

informanternas kön. I studien har totalt fem lärare deltagit. 

Den första läraren, som hädanefter kommer benämnas Anders har arbetat inom skolan i 

sammanlagt 27 år. Han arbetar på en kommunal gymnasieskola. Under sin tid som verksam 

lärare har han främst undervisat i gymnasieskolan, men även på högstadiet och inom 

Komvux. Han undervisar främst i ämnena svenska och engelska, men också en del i retorik. 

Eftersom skolan han arbetar på bedriver mycket ämnesöverskridande undervisning så 

arbetar han till stor del tillsammans med kollegor, vilket gör att han kommer i kontakt med 

många andra ämnen så som samhällskunskap och historia i sin svenskundervisning.  

Den andra läraren, Björn, har arbetat som lärare under 9 års tid. Han har under dessa år 

arbetat på flera olika skolor och inom olika åldersgrupper, från förskola till gymnasiet. Han är 

utbildad gymnasielärare i ämnena svenska och historia, men undervisar då intervjun 

genomfördes enbart i ämnet svenska. Han arbetar på en friskola i en storstad och har haft 

tjänst på skolan sedan hösten 2016. Han beskriver skolans elever som högpresterande, och 

skolan riktar sig till ambitiösa elever med goda betyg sedan grundskolan. På skolan finns 

natur-, ekonomi- och samhällsprogrammet.  

Den tredje intervjuade läraren, Cilla, har arbetat som lärare i 19 år. Under dessa år har hon 

undervisat på gymnasiet och högstadiet. Förutom ämnet svenska så undervisar hon 

dessutom i engelska.  Skolan hon arbetar på erbjuder en industriteknisk utbildning, men det 

                                                             
61 Einarsson 2004: 332-335 



27 
 

finns även möjlighet att läsa till kurser för en naturvetenskaplig inriktning. Skolan är 

fristående, och hon beskriver skolans elever som ambitiösa.  

Den fjärde läraren, Diana, har varit lärare sedan 24 år tillbaka men har också ytterligare 

några års erfarenhet av att vikariera. Hon har arbetserfarenhet från både högstadiet och 

gymnasieskolan. Diana undervisar i ämnena svenska, svenska som andra språk och tyska. 

Hon har tidigare också undervisat i etik. Diana arbetar på samma skola som läraren Cilla, en 

friskola i ett mindre samhälle. 

Den femte och sista intervjuade läraren, Elisabet, har arbetat som lärare i 28 år. Under sina 

år som lärare har hon arbetat på grundskolan, gymnasieskola och Komvux. Hon undervisar i 

ämnena svenska och svenska som andraspråk, men har också tidigare undervisat i franska. 

Elisabet arbetar på en kommunal gymnasieskola som erbjuder teknik-, natur- och 

vårdprogrammet.  

5.2 Klasserna som lärarna undervisar i  

Anders undervisade vid tillfället då han tillfrågades främst i klasser som studerar det 

naturvetenskapliga programmet. Dessa klasser består i genomsnitt av ungefär trettio elever i 

varje grupp. Utifrån faktorn kön är dessa grupper väldigt jämt fördelade, och det går ungefär 

lika många flickor som pojkar i varje klass. I fråga om social bakgrund och etnicitet är 

grupperna dock något mer splittrade. Majoriteten av eleverna är nämligen födda i Sverige 

och har svenska föräldrar, medan det finns mellan fyra och åtta elever som har ett annat 

etniskt ursprung, och talar annat modersmål än svenska.  Med avseende på social bakgrund 

menar Anders att han främst utgår ifrån huruvida föräldrarna har en eftergymnasial 

utbildning eller inte, vilket han uppgav att majoriteten av elevernas ena förälder, eller båda 

föräldrar har. Emellertid säger han att han inte känner till alla elevers sociala bakgrund, 

eftersom att han upplever att det inte är något som han reflekterar över i någon större 

utsträckning. Emellertid tror han att det kanske är lättare för en språklärare att gissa sig till 

vilken bakgrund som elever kan tänkas ha eftersom mycket undervisning bygger på att 

eleverna utgår ifrån egna erfarenheter i skrivande till exempel.   

På skolan där Björn undervisar är grupperna mycket homogena utifrån intersektionella 

faktorer. Klasserna är väldigt jämt fördelade utifrån kön, med nästan lika många flickor och 

pojkar i varje klass, även om det generellt sett finns något mer flickor på skolan som helhet.  
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Även elevernas bakgrund beskrevs som väldigt homogen eftersom de allra flesta elever har 

svenska föräldrar och kommer från en hög socioekonomisk bakgrund då de har en högre 

akademisk utbildning. I klasserna finns det oftast runt trettiofem elever, vilket gör att 

eleverna måste ta mycket ansvar för sitt eget lärande eftersom det annars blir på bekostnad 

för den enskilda individen. Björn menar att detta emellertid inte brukar vara något problem i 

undervisningen eftersom eleverna är väldigt duktiga och ambitiösa, och är kapabla att ta 

mycket eget ansvar. 

Cilla undervisar vanligtvis i grupper om ungefär tjugofem elever per klass. Dessa grupper 

brukar vara jämt fördelade utifrån kön med ungefär lika många pojkar och flickor i vardera 

klass. Eftersom skolan är belägen i en liten by där hon tror att att många tillhör 

medelklassen, är hon medveten om att många elever kommer ifrån en sådan social 

bakgrund. Sett till huruvida föräldrarna har någon eftergymnasial utbildning eller inte tror 

hon att det är väldigt splittrat. Dock kommer många elever från en bakgrund där studier är 

viktiga, och 85% av eleverna väljer att läsa till naturvetenskaplig behörighet vilket hon menar 

tyder på att de är mycket studiemotiverade. Emellertid är elevernas sociala bakgrund inget 

som Cilla menar att hon är direkt medveten om. I klasserna som hon undervisar är det också 

relativt liten spridning utifrån etnisk bakgrund med enbart en till två elever som har ett 

annat modersmål i varje klass. 

Diana undervisar likaså då intervjun genomfördes klasser som rymmer cirka tjugofem elever.  

I grupperna är det en viss skillnad utifrån kön då två tredjedelar är pojkar och resten flickor. 

Hon gissar att majoriteten av hennes elever har en medelklassbakgrund. I klasserna hon 

undervisar finns det ofta runt fyra till sex elever som har en annan etnisk bakgrund, i de 

flesta fall vietnamesisk eller kinesisk. Dock är de oftast själva svenskfödda, medan 

föräldrarna inte är det.  

Elisabet undervisade då intervjun genomfördes i svenska som andra språk, men har tidigare 

haft klasser i svenska på gymnasiet. I klasserna brukar sammansättningarna variera 

beroende på vilket program hon undervisar. Inom teknikprogrammet brukar det enligt 

henne finnas en övervägande del pojkar, medan det inom omsorgsprogrammet finns en 

större del flickor. Inom det naturvetenskapliga programmet är fördelningen mellan könen 

nästan lika. Generellt sett börjar också andelen som har en annan etnisk bakgrund att öka, 
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och inom varje program finns det ungefär fem till sex elever med ett utländskt ursprung. 

Elevernas sociala bakgrund har hon ingen direkt kunskap om förutom i de klasser där hon 

haft mentorskap. I genomsnitt består klasserna av ungefär tjugofem elever.    

5.3 Hur ofta samtal skapas i undervisningen 

Enligt Anders går det inte en lektion utan att undervisningen innehåller samtal av något slag. 

Sedan är dessa samtal emellertid organiserade på olika sätt vid olika tillfällen. Ofta brukar 

eleverna få sitta parvis eller i grupp och samtala om ett givet ämne, vilket han sedan låter 

övergå till helklassdiskussion. Ibland brukar han också utgå ifrån samtal i helgrupp, vilket han 

dock verkar vara mer tveksam till. I helklassamtal är det nämligen enligt honom svårt att ge 

tid åt alla elevers åsikter. I praktiken skulle det ju innebära att varje elev ska få en 

trettiondedel av samtalstiden för att det ska vara helt rättvist, vilket inte är genomförbart. 

Om eleverna däremot får samtala i mindre grupper dessförinnan brukar det vara enklare att 

hålla i diskussionen med hela klassen därefter då några elever får ta ordet för hela gruppen. 

Dessutom möjliggör det för fler elever att vara aktiva i samtalen än om samtalet utspelas i 

helklass. Utan att gå djupare in på det konstaterar han att samtal är en god form av 

undervisning, eftersom det enligt honom inte är han som lärare som i första hand ska vara 

klassrummets centrum – utan eleverna. 

Björn brukar också han låta eleverna sitta i mindre grupper hellre än att föra helklass samtal i 

undervisningen. Han menar nämligen, liksom Anders, att det är svårt att få hela klassen att 

vara engagerade och delaktiga, framförallt eftersom klasserna är så stora. Istället får 

eleverna sitta i grupper, och sedan tar han upp gruppens samtal till helklassdiskussion. Han 

tycks dock se en tendens att vissa elever också i dessa fall hellre tar ordet än andra. Med 

andra ord så är det ofta samma elever som gärna tar för sig, medan vissa elever inte alls vill 

få ordet. Att vissa elever inte vill tala inför klassrumsoffentligheten anser Björn vara något 

som han måste acceptera som lärare. Om han ser att det är ett återkommande problem 

försöker han dock att pusha eleven lite extra för att vara med i samtalet genom att till 

exempel ge en direkt fråga. Hur ofta samtal uppstår i undervisningen är också varierande 

beroende på vad klassen arbetar med. I vissa undervisningsmoment kommer samtalet in i 

ett senare skede eftersom eleverna måste ha visst kunskapsstoff för att kunna samtala om 

något. Emellertid tycks Björn ha en inställning att det är befriande att inte alltid planera varje 

lektion till punkt och pricka. Något som då kan ske i dessa ”oplanerade” utrymme är att 
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samtal uppkommer kring till exempel en kortare text så som en artikel. Björn säger att det 

givetvis är en utmaning att våga släppa på tyglarna, och att ibland låta samtalet flöda så som 

det vill. Han menar dock att detta är en säkerhet som han byggt upp under åren, och om en 

lektion inte skulle bli helt perfekt så är det ingen fara – vilket är en inställning som han 

kommit till insikt med under senare år. 

Cilla säger precis som Anders att samtalet är något som uppkommer så gott som vid varje 

lektionstillfälle. Dock kan detta förstås också variera beroende på vad som undervisas om, 

och vilken grupp som undervisas. Då eleverna samtalar i grupper är hon noggrann med att 

det alltid är hon som delar in grupperna. Detta för att elever som vanligtvis är tystlåtna ska 

ges möjlighet att inta en annan roll i samtalen. Dessutom försöker hon att varje vecka ge tid 

för enskilda samtal med varje elev där de sitter ned tillsammans och samtalar. Hon tycker 

också att det är viktigt att eleverna är integrerade i upplägg och planering, varvid samtalet 

får en given roll. 

Diana lyfter något som ingen av de andra lärarna sagt, nämligen vikten av att låta eleverna 

vara förberedda inför samtal som sker i klassen. Ofta är eleverna som kommer nya till skolan 

ovana vid att tala, och måste därför ges möjlighet att förbereda sig innan samtalet i helklass. 

En metod som hon ofta använder är därför såkallade ”panelsamtal” då eleverna först får 

sitta i par eller i mindre grupper och förbereda sig genom att dela åsikter med varandra. 

Därefter får en elev i varje grupp sätta sig framför resten av klassen och representera 

gruppen i ett samtal dem emellan. Detta tror hon gör det enklare för många elever att tala i 

klassrumsoffentligheten eftersom de dels får möjlighet att förbereda sig i grupp, men också 

att ta hjälp av gruppmedlemmarna i den följande paneldiskussionen. Vidare säger hon att 

denna typ av stora samtal behöver en del förberedelser och därför blir det bara någon gång i 

månaden som sådana samtal arrangeras. Mindre samtal uppkommer spontant så gott som 

varje lektion. 

Elisabet anger också att samtalet används så gott som varje lektion i hennes undervisning. 

Hon hänvisar till kursplanen i svenska där det betonas att eleverna ska behärska att uttrycka 

sig i tal så väl som i skrift. Samtal är med andra ord enligt henne en naturlig del som bör ingå 

i undervisningen. Samtalets form i klassrummet kan variera - ibland är det förberett och 

ibland inte, och i vissa fall är samtalet mycket styrt medan det i andra fall uppstår mer 
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spontant. Ett exempel är om det sker någonting i omvärlden som kan behöva samtalas om, 

vilket gör att hon går ifrån sin ordinarie planering för att lämna plats för samtalet. Hur 

samtalen är strukturerade kan variera. Oftast tycker Elisabet att det är bäst att inleda med 

gruppdiskussioner som sedan övergår till samtal i helklass, om klassen är större än femton 

elever.  

I samtliga lärares undervisning tycks samtalet ha en viktig betydelse och vara en del av den 

dagliga undervisningen. Hur de är strukturerade kan emellertid vara varierande, men många 

lärare tycks se klasstorlekarna som ett hinder för helklassamtalet. Därför organiserar lärarna 

ofta eleverna i mindre grupper, för att det ska finnas talutrymme för alla elever. I vissa fall 

tycks samtalen uppkomma relativt spontant, som i Björn och Elisabets undervisning till 

exempel. Andra lärare, som Cilla och Diana verkar lägga mer fokus på att samtalen ska vara 

förberedda, och att eleverna ska få möjlighet att förebreda sig.  

5.4 Hur samtalet används i olika delar av svenskämnet 

Då lärarna ombads att beskriva i vilka delar av svenskämnet som samtalet används i störst 

utsträckning svarar Anders att det är ofta i arbetet med litteratur som samtalet används, 

men även i andra delar av svenskämnet. I språkhistoria kan samtalet exempelvis användas 

för att använda nya begrepp, och lära dess innebörd. Liksom i Björns undervisning används 

också samtal då eleverna skriver texter i form av kamratrespons. Han ser dock även samtalet 

som användbart innan skrivprocessen sätter igång för att hitta innehåll. Detta arbete menar 

han är allt för vanligt att eleverna lämnas ensamma i. Under bearbetning av kamraters texter 

får eleverna också syn på sitt eget skrivande, vilket blir ytterligare en vinning med samtalet i 

detta sammanhang. 

Björn säger likaså att han använder samtal mycket när det handlar om skönlitteratur. Då 

anser han att samtal fungerar bättre som examinationsform än till exempel ett skriftligt prov 

eftersom att samtalet bjuder in till perspektivbyten och att eleverna kan utbyta åsikter med 

varandra. Litteratur brukar dessutom vara ett genomgående tema i all undervisning 

erkänner Björn, eftersom han själv är en stor fantast av just detta. Han menar att litteratur 

är tacksamt att arbeta med eftersom den går att koppla till händelser som är aktuella i 

dagens samhälle också. Han anser att dessa samtal kan bli väldigt intressanta eftersom 

elever ofta är väldigt öppna i samtalen och säger precis vad de tycker om texten de läst. I 
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andra sammanhang får samtalet en mindre roll i undervisningen, till exempel då han går 

igenom språkhistoria. Då menar Björn att de först måste lägga grunderna i form av 

ämnesstoff, då eleverna måste ha kunskap om ett ämne innan det börjar diskuteras.  I 

skrivande kan samtalet också bli användbart i form av kamratrespons. Eftersom att klasserna 

är så stora så är det svårt för Björn att hinna ge feedback till alla elever under skrivandets 

gång, och då blir kamratrespons ett bra verktyg.  

Cilla säger också direkt att samtalet är en given del i arbete med litteratur. Men samtalet är 

också en självklar del i till exempel kursen Svenska 3 då de arbetar med retorik. Samtalet kan 

också användas i skrivande då man kan lyfta mallar för skrivandet och samtalet då fungerar 

som modellering. Man kan också i samtal arbeta med kamratrespons. Ibland väljer till 

exempel hon ut någon elevtext som klassen kan diskutera kring. 

Diana berättar vidare att samtalet är absolut mest förekommande i arbete med litteratur, 

men också i arbete med till exempel språksociologi eller kring elevtexter. I språksociologin 

kan samtalet användas för att diskutera attityder till språkbruk, till exempel svordomar och 

dialekter. Arbete med elevtexter förekommer också, vanligtvis som förberedelse inför de 

nationella proven. Ibland läser eleverna varandras texter men då brukar de vara 

anonymiserade, det vill säga att eleverna inte får veta vilken kamrats text de ger respons till.  

Elisabet vittnar liksom de andra lärarna om att det är vanligt att samtalet används i samband 

med arbete med litteratur. Elisabet menar att denna typ av samtal är tacksamma att arbeta 

med eftersom fokus då flyttas från eleven till en text. Om klassen till exempel läser en text 

som handlar om mobbning kan eleverna dela med sig av egna erfarenheter indirekt, utan att 

för den sakens skull tala om sig själva. Men samtal kan också användas i skrivande. Då kan 

man föra metasamtal kring texter där eleverna får läsa och analysera hur olika typer av 

texter är uppbyggda exempelvis.  

Samtalet tycks sammanfattningsvis få störst roll i arbete med litteratur, vilket inte ter sig 

överraskande med tanke på den uppsjö av forskning som finns kring just samtal kring 

litteratur. Lärarna tycks mena att samtalet är tacksamt i arbetet med skönlitteratur eftersom 

det låter eleverna vara mer nyanserade och ta del av varandras uppfattningar kring en text. 

Utifrån Molloys och Vintereks resonemang skulle detta kunna ses som samtal som inbjuder 

till perspektiv byten, och således verkar främjande för elevernas förmåga att se saker ur flera 
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perspektiv, vilket är en viktig förmåga i ett demokratiskt samhälle.62 Dessutom verkar det 

identitetsskapande eftersom eleverna, som flera av lärarna framhåller, kan tala om sig själva 

utan att för den sakens skull tvunget och nödvändigtvis behöva dela med sig av egna 

erfarenheter, utan utifrån en text indirekt dela med sig av egna erfarenheter. Emellertid, 

som Hultin lyfter, kräver det att eleven vill dela med sig av sin föreställningsvärld.63 

Samtal kring text tycks också förekomma, även om dessa är uppbyggda på lite olika sätt. I 

Anders och Elisabets undervisning förekommer samtalet till exempel i ett inledande skede av 

undervisningen, som en förberedelse inför elevernas egna skrivande genom att diskutera 

hur texter kan vara uppbyggde och i samlandet av ämnesstoff. Dessutom förekommer 

samtalet som ett sätt att bearbeta och bedöma varandras och den egna texten, genom till 

exempel kamratrespons som ett medel för formativ bedömning. I detta arbete tycks 

samtalet få en större betydelse som ett kognitivt verktyg, eller som Vygotskij skulle benämna 

det – ett medierande redskap för att nå den proximala utvecklingszonen.64   

5.5 Lärarnas roll i samtalen 

Björn tycker att det svåraste med att hålla i samtal i klassummet är att det är helt 

oförutsägbart. Som lärare har man ju ingen kontroll över vad eleverna kommer att säga i 

samtalen, och det går inte att planera på samma sätt som en genomgång till exempel gör. 

Något som också är svårt att veta är hur man som lärare ska bedöma elevernas samtal. Varje 

situation i skolan kan ju vara bedömningsgrundande och då tror Björn att det är viktigt att 

innan lektionens start som lärare ha klart för sig vad det egentligen är man ska se till och vill 

bedöma. Bedömningsmatriserna kan också ställa till en del dilemma eftersom de är så vagt 

uttryckta, speciellt då det gäller bedömning av elevernas muntliga förmåga menar han. Björn 

tror emellertid också att det är viktigt att varje moment i skolan inte måste bedömas. En 

annan roll han ser sig själv ha är att kunna avbryta samtalet och flika in om han märker att 

samtalet bygger på faktafel eller felaktiga uppfattningar. Därför är det viktigt att han som 

lärare är uppmärksam och lyssnar på elevernas inlägg i samtal. 

Även Anders problematiserar bedömningssituationen och säger att han tycker det kan sätta 

käppar i hjulen för elevers utveckling om läraren bedömer allt. Istället ser han samtalet som 
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äger rum i den dagliga undervisningen som träning, och inte som något betygsgrundande. 

Anders menar vidare att hans roll i samtal i klassrummet är att initiera dem - vad ska vara 

med och vad ska diskuteras är viktiga ramar som måste sättas ut. Han berätta att han ser 

tänkande och språk som nära sammanlänkande, och därför är det också viktigt att som 

lärare att utveckla elevernas tal. Det är viktigt att utveckla elevernas sätt att uttrycka sig, 

men också deras sätt att lyssna, stötta och ge gehör på andras uttryck, både före, under och 

efter samtalet.  En annan uppgift som Anders menar att han har som lärare är att utveckla 

interaktionen som sker mellan eleverna, och se olika elevers stämmor och åsikter och lyfta 

dessa så att de blir uppmärksammade av alla elever i samtalet. Det är viktigt att stötta elever 

som tänker på olika sätt, menar han. Samtidigt är det också viktigt att han ser till att 

elevernas samtal håller sig till ämnet. Annars kan samtalet sväva ut, och slutligen handla om 

något helt annat. Hur mycket han måste lägga sig i och styra i samtalet beror ofta på vilken 

grupp han undervisar. Då eleverna precis börjat gymnasiet upplever han att han måste vara 

mer närvarande och styra samtalet, men under terminernas gång kan han dra sig undan allt 

mer i takt med elevernas utveckling. Ibland kan han också behöva lägga sig i om någon 

framför en illa vald kommentar som kanske kränker eller sårar någon.  

Cilla menar att en betydelsefull del av hennes roll under samtalen i klassrummet är att 

fördela ordet eftersom det är viktigt att alla får lov att komma till tals i klassrummet. Detta 

kan ibland vara svårt, menar hon, eftersom vissa elever är väldigt ivriga och gärna tar för sig 

mer i samtal, vilket missgynnar de som inte tar för sig i lika stor utsträckning. Det är därför 

viktigt att se dessa mönster i sin egen undervisning, eftersom roller lätt etableras snabbt. 

Detta bemöter hon genom att påminna de ivriga eleverna om vikten i att ta sig tid och tänka 

igenom sitt svar innan de framför det inför hela klassen. Ofta tycker hon också att det är bra 

att tala enskilt med eleverna om att de måste lämna plats för kamrater som inte får lika 

mycket talutrymme. Hon menar också att det är en god idé att låta dessa elever ge respons 

på sina kamraters tal, så de fortfarande har en roll i samtalet. Att ha förmåga att lyssna på 

andras åsikter är ju också en förmåga som bedöms, menar Cilla.  

Diana problematiserar liksom Anders och Björn bedömningssituationen i samtalen. Hon 

trycker på att det är viktigt att eleverna vet när de blir bedömda, och att de har tid att 

förbereda sig inför dessa tillfällen några veckor i förväg. Det är också viktigt att som lärare 

reflektera över vad som egentligen ska bedömas i situationen. Är det ämnets innehåll eller 
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kanske elevernas förmåga att diskutera? Detta är något som läraren måste ha klart för sig 

själv och förmedla till sina elever. Dessutom menar hon att hennes roll blir att planera och 

förbereda samtalen och att i största möjliga utsträckning försöka få allas röster hörda. Hon 

tycker också att det är viktigt att läraren ger eleverna utrymme att förbereda sig. Hon tror 

att detta kan få elever som vanligtvis är mer tystlåtna att ta för sig mer eftersom de känner 

sig mer bekväma i situationen om de fått möjlighet att planera vad de vill få sagt. Förutom 

detta ser hon det också som sin roll att fördela ordet och se till att alla får vara aktiva i 

samtalet. Emellertid kan hon ibland uppleva att det läggs för mycket fokus på att alla ska 

uttrycka sig muntligt i klassrummet, och att det finns introverta elever som på så vis blir 

förbisedda om de inte också ges möjlighet att visa kunskaper på andra sätt. 

Elisabet säger att hennes roll i samtalen till stor del är att fördela ordet för att alla ska 

komma till tals. Hon ser det också som sin uppgift att provocera eleverna för att på så sätt få 

dem att vidga sina vyer och se nya perspektiv på saker och ting som de kanske inte annars 

ser.  Något som hon uppskattar med samtal är att hon får se nya sidor av sina elever som 

hon inte anser kommer till uttryck på samma sätt i till exempel en skriftlig uppgift då 

samtalet blir mindre formellt och mer personligt än det skriftliga. I vissa klasser kan det dock 

vara svårt att föra samtal, kanske för att det är en icke fungerande klass, eller en klass där 

det är mycket oro och eleverna inte visar vilja att delta i samtal. 

Enligt Wiliam är högaktiva klassrumsmiljöer positiva för elevernas lärande, och lärare bör 

därför försäkra sig om att alla elever är delaktiga i undervisningen genom att fördela ordet så 

att alla får vara aktiva65. Detta tycks som något som lärarna är medvetna om eftersom de är 

måna om att det är viktigt att de som lärare fördelar ordet på ett rättvist sätt för att alla 

elever ska kunna vara del av samtalet. Emellertid säger Diana att hon tycker att det ibland 

läggs för mycket fokus vid det muntliga, och att en del individer utifrån sina personligheter är 

mer tystlåtna och därför blir förbisedda i undervisningen. Hultin uppmärksammade liksom 

Diana att vissa elever ter sig mer tysta i klassrummets samtal än andra. Hultin menar dock 

att elevers tystnad i samtalen inte nödvändigtvis behöver innebära att de inte är engagerade 

i undervisningen. Också elever i denna position kan dra nytta av samtal i klassrummet och 

förvärva kunskap genom sitt lyssnande.66 Emellertid anser jag, precis som Svedner säger, att 
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det är viktigt att läraren är medvetna vilka olika roller som eleverna har i samtal. Annars 

riskerar de att bli alldeles för bundna.67  

Vinterek betonar vidare att lärare bör arbeta utifrån ett demokratiskt förhållningssätt för att 

eleverna ska förvärva sig demokratisk kompetens.68 Jag tycker att flera av lärarna förmedlar 

ett sådant förhållningssätt genom att de exempelvis ger utrymme för flera olika åsikter att 

komma till tals. Till exempel läraren Anders menar att just detta är en viktig del av hans roll 

som lärare i samtalen, att lyfta fram olika röster i samtalen så att de blir uppmärksammade. 

Detta menar Vinterek är viktigt inte minst eftersom en person måste få ta del av flera olika 

sidor av samma sak för att kunna skaffa sig en egen uppfattning och åsikt.69 Elisabet lyfter 

också detta då hon ser det som viktigt att undervisningen bjuder in eleven till att ta del av 

flera olika perspektiv och att vidga elevernas vyer genom att provocera och få eleverna att 

ifrågasätta sina egna åsikter som de tidigare kanske sett som självklara.    

Cilla lyfter under vårt samtal att hon anser att det är en viktig del av lärarens roll i samtal att 

uppmärksamma vilka elever som har en tendens att ta stor del av talutrymmet, och ge dem i 

uppdrag att ge respons till sina kamrater för att de ska dela med sig av talutrymmet men 

fortfarande ha en roll i samtalet. Detta tycker jag är en mycket god strategi och det visar att 

hon innehar ett demokratiskt förhållningssätt samtidigt som hon, liksom Adelmann skriver 

om, uppmärksammar lyssnarens viktiga roll för samtalet.70 

5.6 Hur ordet fördelas i klassrummets samtal 

Björn erkänner att det kan vara svårt att fördela ordet i klassrummet, men att man som 

lärare bör vara medveten om hur talutrymmet fördelas - vilket alla lärare kanske inte är. 

Vanligtvis fördelas ordet i Björns klassrum genom handuppräckning. Som tidigare nämnts är 

han medveten om att vissa elever i många fall tar för sig av samtalsutrymmet i större 

utsträckning än andra. Detta brukar han försöka kompensera genom att uppmuntra de 

elever som sällan själva tar ordet att tala mer genom att peka ut med direkta frågor till 

exempel. Emellertid försöker han att undvika detta under den första tiden som han 

undervisar en ny klass, då han ser det som att de måste lära känna varandra dessförinnan. 
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Han menar att det måste byggas upp en sorts ”förtroendekapital” innan han pressar elever 

till detta. Vidare anser han att det inte är nödvänligt att alltid uttrycka sig i alla sammanhang, 

men ser det som viktigt att varje individ kan uttrycka in åsikt inför andra människor. Ett sätt 

att påverka så att alla kommer till tal menar han är att dela in eleverna i grupper och låta 

elever som tar för sig mycket delas in i grupper med elever som inte tar lika mycket 

talutrymme. Dock märker han att elevers sätt att ta för sig i samtal ofta förändras under 

skolårets gång då eleverna lär känna varandra och lärarna. Efterhand blir det fler elever som 

blir engagerade, även om det till en början kanske alltid är samma elever som tar del av 

samtalet. Detta förändras med andra ord efter hand, enligt Björn. I helklassdiskussioner 

tycker Björn att det är viktigt att man är medveten om vilka elever som har lätt för att ta för 

sig, och vilka som inte har det. Något som han tycker är svårt är att inte bli för engagerad och 

lägga sig i samtalet för mycket.  

Anders brukar fördela ordet i klassrummet på lite olika sätt. Ett sätt som han liksom Björn 

använder är att fördela ordet till de som ber om det genom att räcka upp handen. Om han 

noterar att alla elever inte är aktiva kan han emellertid använda sig av namnstickor med alla 

elevers namn på, eller på annat sätt slumpa vilken elev som ska få tala. Han menar vidare att 

han inte ser det som ett mål i sig själv att alla elever ska vara aktiva i alla samtal i 

klassrummet. Vissa elever uttrycker sig hellre i mindre grupper än i större helklassgrupp, 

vilket inte är det viktigaste. Att alltid säga något i helklassamtal är inte ett mål i sig, enligt 

honom. Däremot uppmuntrar han eleverna att alltid våga säga vad de tycker, även om 

eleven själv inte hunnit tänka igenom det så noga. Det är viktigt att ibland bara våga uttrycka 

sig, menar han. Emellertid ser han det också som en värdefull egenskap att ha 

eftertänksamhet i vad man ska säga - en förmåga som kanske kan sägas vara undervärderad 

i många sammanhang.  

Cilla säger, precis som Diana tidigare nämnt, att det är en god idé att låta eleverna förbereda 

vad de vill ha sagt i samtalet. Ett sätt hon använder är att hon redan inledningsvis vid 

lektionens början berättar för eleverna att de kommer att tala om något under lektionen, 

och så får eleverna några minuter på sig att fundera över vad de vill säga varpå läraren kan 

låta ordet passera genom hela klassen så att alla får komma till tals. Den absolut vanligaste 

metoden som hon använder i undervisningen är handuppräckning. Hon har också testat 

metoden ”No hands up”, vilket hon dock tror är bäst att vänta med tills klassen lär känna 
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varandra - annars kan det bli riktigt ångestladdat för eleverna. När det gäller elever som inte 

vill tala i helklass brukar hon och hennes kollegor försöka hjälpa dessa genom att låta dem 

samtala i mindre grupper. Hon tycker det är vikigt att stärka dessa elever till att våga och 

mer, men det allra viktigaste är inte att kunna uttala sig inför hela klassen. Även om det läggs 

mycket fokus på det i dagens skola så menar Cilla att det finns andra vägar att nå ut med sina 

åsikter också. Den metod som Cilla tycker om bäst är den såkallade ”EPA-modellen”. Denna 

modell får ut på att eleverna först får sitta enskilt och spåna tankar kring ett ämne, för att 

sedan samtala i mindre grupp eller i par och slutligen avsluta med en helklassdiskussion där 

alla är med. Denna metod är mer tidskrävande men å andra sidan så får alla tid att tänka 

igenom och förbereda sig ordentligt. Eftersom de också fått diskutera i par innan vågar 

kanske fler elever att ta ordet eftersom de redan fått sätta ord på sina tankar inför en enskild 

kamrat. Dessutom brukar hon under tiden som eleverna sitter i par försöka gå runt och 

lyssna och uppmuntra eleverna att ta ordet i den stundande helklassdiskussionen. 

Diana menar att sätten att fördela ordet i klassrummet är väldigt olika. Om hon håller i en 

genomgång är det vanligaste handuppräckning, men annars föredrar hon som tidigare 

nämnts paneldiskussioner. Något som hon inte tycker om är att peka ut enskilda elever som 

hon vet är tystlåtna. Hon tror att detta kan leda till att det växer en ännu större ovilja att tala 

inför andra. Hon menar att hon ofta ser att det är en del av deras personlighet, och att de 

elever som är tystlåtna brukar vara mycket väl medvetna om detta själva. Om hon ändå 

skulle peka ut elever enskilt så menar hon att det är viktigt att vara säker på att eleven i 

fråga har något att säga. Hon jämför med sig själv och menar att hon själv upplever att det 

kan vara obehagligt att sitta på en konferens och bli utpekad när hon inte hunnit samla sina 

tankar själv rikligt. Paneldebatter är också tacksamma på det sättet då de vanligtvis tysta 

eleverna vet att de har sin grupp bakom sig, och förberett sig innan.  

När elever sitter och samtalar i grupper brukar Elisabet vara noga med att de som vanligtvis 

inte säger något får lov att ta ordet först. På så sätt kan de styra in samtalet på det som de 

själva anser sig ha något att säga om, varvid resten av gruppen kan ta de mer ”svåra” 

frågorna. Det är viktigt att tysta elever får träna på att föra sig muntligt menar hon. Ett sätt 

att motivera eleverna att ta mer talutrymme tror hon är att påminna dem om att muntlighet 

är ett moment i undervisningen som i slutändan ska bedömas, och för att få underlag till 

detta är det viktigt att elever deltar i diskussioner. När hon delar in eleverna i grupper brukar 
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hon också försöka placera ”pratiga” elever med andra elever som också tar för sig mycket, 

och ”tysta” elever med individer som också är tystlåtna. På så sätt kan en pratig elev tvingas 

ge utrymme då denne arbetar med en annan elev som också vill göra sin röst hörd, och de 

tysta individerna tvingas att ta för sig mer då de arbetar tillsammans med andra som också 

är tystlåtna. I klassrummet är Elisabet noga med att det är hon som leder samtalen. Hon kan 

till exempel markera detta genom att avbryta elever som tar ordet utan att be om det, eller 

avbryter en kamrat. Detta tror hon ger en trygghet till många elever som annars kan vara 

oroliga att bli avbrutna. Att få elever som annars inte säger så mycket att ta mer plats i 

klassrummet kan emellertid leda till att de elever som vanligtvis står i centrum blir uttråkade 

och slutar engagera sig. De elever som är mycket ”jag-fixerade” och gärna vill bli hörda är 

ofta väldigt dåliga lyssnare, menar hon. 

Det vanligaste sättet att fördela ordet i de tillfrågade lärarnas klassrum tycks vara med hjälp 

av handuppräckning. Lärarna är medvetna om att många elever då väljer att avsäga sig 

rollen att delta, men är fortfarande måna om elevernas integritet och vill inte tvinga elever 

att tala i offentliga klassrumssituationer. Detta kan ur ett demokratiskt perspektiv ses som 

ett gott resonemang eftersom det exempelvis enligt Molloy vore odemokratiskt att tvinga 

elever som inte vill tala att göra det. Hon menar som tidigare nämnt att eleverna måste ha 

rätt att tiga om rätten att tala ska betyda något.71 Emellertid skriver också Vinterek att det är 

viktigt att elever visar en vilja att göra sin röst hörd för att undervisningen ska kunna sägas 

vara demokratisk.72 Cilla skulle delvis kunna sägas bemöta detta resonemang med att 

argumentera för att det finns andra sätt att göra sin röst hörd, till exempel genom skrift, och 

att det är synd att det läggs så mycket fokus på det muntliga till exempel i kursplanen där det 

betonas vikten av att eleverna ska kunna föra sig muntligt eftersom den muntliga förmågan 

är viktig i dagens samhälle. Å andra sidan skriver, som tidigare nämnts, Wiliam om vikten av 

att eleverna är engagerade i undervisningen, oavsett om de sitter inne med den ”rätta” 

kunskapen eller ej. Enligt honom skulle detta leda till att kunskapsklyftorna mellan eleverna 

kommer att öka, eftersom vissa elever väljer att inte delta och han ser samtalet som 

väsentligt för elevernas lärande.73  

                                                             
71 Molloy 2011: 149 
72 Vinterek 2010: 368 
73 Wiliam 2013 
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Överlag tycks lärarna ha flera olika strategier för att komma åt problemet med att vissa 

elever inte vill delta i klassrumssamtal. Ett sätt är att låta eleverna förbereda sig innan, så att 

de har klart för sig vad de vill tillföra i klassrumsdiskussionen. Ett annat sätt är att få eleverna 

att vara med genom att slumpa talare- något som Cilla emellertid säger kan vara 

ångestladdat i en klass där eleverna inte känner varandra och läraren. Ytterligare ett sätt är 

att låta elever som har svårt att ta ordet att få det först, och att som lärare avbryta elever 

som inte kan respektera talordningen.  

Den sistnämnda strategin, att som lärare avbryta elever som tar ordet skulle utifrån skulle ur 

ett maktperspektiv kunna anses vara problematisk. En maktstrategi som Einarsson och 

Hultman till exempel nämner är ju att av person av högre rang tar sig rätten att avbryta, 

vilket sker då läraren avbryter elever som tar för stor del av talutrymmet.74 Kanske gör 

denna strategi att läraren själv blir en del av det maktspel som föregår i klassrummet, genom 

att visa sin auktoritet genom att hävda sin rätt att avbryta. Emellertid är det troligtvis en svår 

balansgång mellan att som lärare inte hävda sin auktoritet i för stor utsträckning, och att se 

till att eleverna inte avbryter, framförallt varandra.  Enligt Adelmann har ju läraren en viktig 

roll i undervisningen då denne måste förskjuta maktbalansen mellan de som å ena sidan tar 

mycket av talutrymmet, och de som aldrig ges talutrymme.75 Emellertid är deltagare inte 

alltid medvetna om sitt eget maktutövande i samtal, och därför bör läraren vara medveten 

av hur dessa strategier kan komma påverka maktförhållandena i klassrummet.76  

5.7 Hur intersektionella faktorer påverkar talutrymmet i klassrummet 

Anders menar att han har svårt att se att de intersektionella faktorerna betraktade ur ett 

individperspektiv påverkar hur mycket talutrymme en elev får utifrån elevens etnicitet, 

sociala bakgrund eller kön.  Emellertid menar han att det nog utifrån ett större perspektiv 

går att se sådana mer generella drag. Exempelvis kan pojkar generellt sägas ta ordet ofta, 

kanske utan att be om det, och ta för sig mer. En elevs etniska bakgrund kan möjligtvis också 

spela in i hur denne engagerar sig i klassrumssamtal eftersom elever som inte behärskar 

språket till fullo kan bli osäkra i diskussioner. Därmed blir elevens språkliga begränsningar ett 

hinder. Elevers föreställningsvärld kan också påverkas av den etniska bakgrunden tror han. 

                                                             
74 Einarsson & Hultman 1984: 69, 246-247 
75 Adelmann 2009: 16-17 
76 Einarsson & Hultman 1984: 69, 246-247 
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Detta tror han kan påverka elevernas deltagande i vissa diskussioner, om de upplever att de 

har en föreställning om något ämne som de inte delar med resterande del av klassen. Som 

exempel ger Anders bland annat ämnet abort, vilket många svenskfödda elever har en 

väldigt ensidig och onyanserad bild av, och inte kan föreställa sig hur man kan argumentera 

mot det. Detta kan göra att dessa elever, i dessa sammanhang, inte delar med sig av sina 

åsikter eftersom de skiljer sig från majoritetens tankesätt. Överlag tror han att vi har mer 

medvetenhet kring hur intersektionella faktorer kan spela in i klassrummet idag, vilket han 

förstås också ser att de gör. Emellertid finns det så många variationer inom dessa spektrum, 

så han vill egentligen inte generalisera. Dessutom, menar han, finns det flera faktorer som 

också spelar in, till exempel en individs sätt att uttrycka sig om klädstil. I främsta hand tolkar 

jag det som att han menar att intersektionella faktorer inte i första hand påverkar elevernas 

möjlighet att ta del av talutrymmet, utan snarare att de inlägg som en elev gör i samtal kan 

vara påverkade av de livserfarenheter som denne har utifrån de intersektionella faktorer 

eleven besitter. Han anger således inte heller någon faktor som har störst påverkan för 

elevers talutrymme i samtal. 

Kön är enligt Björn en faktor som han inte tycker påverkar elevernas deltagande i samtal så 

mycket. Detta tror han beror på att eleverna generellt sett på skolan är mycket motiverade, 

och därför tar sig denna faktor inte uttryck. Emellertid kan ämnet som eleverna talar om 

påverka vilka grupper som är aktiva. Litteratursamtalen tycks till exempel flickor uppskatta i 

störst utsträckning och vara mest aktiva i. För att få pojkar involverade i samtal upplever han 

att ämnet måste ha mycket mer direkt koppling till deras egen intressevärd. Dessa försöker 

han därför ta hänsyn till för att finna utgångspunkter till samtal som pojkarna också blir 

engagerade i. Sett till etnicitet finns det som tidigare nämnts inte någon större spridning på 

skolan, vilket gör att han inte heller ser att denna faktor har någon påverkar på elevernas 

deltagande. Björn menar att den intersektionella faktor som spelar absolut störst roll i 

samtal i klassrummet är elevernas sociala bakgrund. Elever som kommer ifrån hem där 

föräldrarna har en akademisk utbildning har ofta också föräldrar som är mycket mer positiva 

till utbildning. Han menar att det därför är mycket tydligt om eleverna har föräldrar som är 

högutbildade eller ej. Inte minst i samtalet menar han också att det blir tydligt vilken slags 

bakgrund eleverna kommer ifrån. Detta menar han blir tydligt genom att elever som 

kommer ifrån familjer med högre socioekonomisk status är mer vana vid att samtala och bli 
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lyssnade på. Där kan det till exempel vara mer vanligt att familjen sitter samlad och samtalar 

under middagar, både kring vardagliga ämnen men också om mer avancerade ämnen som 

till exempel politik. Därför har de också lättare för att ta för sig och framföra åsikter i 

klassrummets samtal eftersom de förväntar sig att kamraterna ska lyssna på dem, vilket de 

är vana vid hemma. De har också ofta andra, bredare, referensramar än vad elever som 

kommer ifrån en lägre social bakgrund har. 

Cilla säger att det är väldigt varierande hur intersektionella faktorer tar sig uttryck i 

klassrummet, och tycker därför det är svårt att generalisera eftersom det är mycket 

varierande utifrån olika individer och grupper. Kön kan till exempel ta sig väldigt olika uttryck 

i olika klasser då det i vissa klasser är flickorna som tar för sig mest, och pojkarna i andra. 

Elevers sociala bakgrund är lärarna på skolan inte så insatta i menar Cilla. När hon spekulerar 

tror hon att denna faktor kan ta sig uttryck, men åter igen vill hon betona att det kan vara på 

många olika sätt. Om en elev till exempel kommer ifrån en stökig hemmiljö kan denne ha 

uppfattningen om att enda sättet att bli hörd är att vara stökig - också i klassrummet. Det 

kan också vara tvärt om - om en elev är hämmad hemifrån så blir den också tystlåten i 

klassrummet. Detta kan sägas höra samman med vilken utbildningsnivå en elevs föräldrar 

har eftersom föräldrar som har en dålig erfarenhet av skola och utbildning ofta för över 

dessa värderingar till sina barn. Etnicitet kan däremot ta sig uttryck i mer generell 

bemärkelse, till exempel genom att elever med annan etnicitet kan vara mer försiktiga och 

måna om att göra rätt. Då utgår hon emellertid från de elever som hon undervisat som har 

en annan, utländsk skolbakgrund och som undervisats mycket mer strikt i tidigare skolor. 

Detta leder till att de inte tar så stor del av talutrymmet i samtalet, utan lyssnar mer. Det kan 

också påverka vilka referensramar en elev har i till exempel litteratursamtal. Hon berättade 

vidare att hon vid något tillfälle låtit en elev med utländsk bakgrund att berätta om den 

litteratur som denne växt upp med, då klassen talade om litteratur som elever med svensk 

bakgrund mött under sitt liv. Hon tror sammanfattningsvis att det är den sociala bakgrunden 

som har störst betydelse för elevernas roll i samtal i klassrummet eftersom det påverkar hur 

eleverna talar och vilka referensramar de har. Emellertid menar hon inte att detta kan sägas 

generellt sett påverka vilket deltagande som eleven har i samtalen säger hon. Det har mer 

med personlighet att göra. Precis som Anders menar hon alltså att de intersektionella 

faktorerna inte nödvändigtvis tar sig uttryck på individnivå. 
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Elevers kön ser Diana inte spelar så stor roll för elevernas talutrymme i skolan. Diana säger 

däremot att hon tror att om en elev kommer ifrån en bakgrund där man ofta samtalar 

hemma så kommer denne också ha lättare för att delta i samtal i skolan. På detta sätt kan 

elevens sociala bakgrund spela roll i samtal och vilket talutrymme en elev får eller tar. Detta 

är förstås viktigt att skolan i sin tur kompenserar för, menar hon. Elevers etnicitet kan också 

ha betydelse, men då handlar det enligt Diana, precis som tidigare lärare nämnt, ofta om att 

det kan bli ett hinder om en elev inte behärskar språket. Den faktor som är svårast att 

kompensera för i undervisningen är emellertid den sociala bakgrunden eftersom det 

påverkar hur eleverna talar och vilka referensramar de har. Men hon är också noga med att 

påpeka att detta nog kan skilja sig mellan olika skolor. Om man till exempel tänker sig en 

klass där det enbart är en eller få kvinnliga elever kan nog den intersektionella faktorn kön få 

större betydelse, menar hon. Under sina år som lärare tycker hon sig se att intersektionella 

faktorer fått mycket mer uppmärksamhet under senare år och fler lärare är medvetna om 

dess betydelse. 

Elisabet anser inte att kön spelar så stor roll i sammanhanget, även om hon är medveten om 

att det finns många studier som visar på detta. Elever som är uppväxta utomlands kan 

däremot ha en annan skolbakgrund där samtal inte utövats på samma sätt. Därav kan det bli 

en kulturkrock för dessa elever i ett klassrum där de förväntas diskutera och se olika nyanser 

i olika frågor. Emellertid är det framförallt den sociala faktorn som tar sig uttryck och som 

märks mest, anser hon. Hon tror att det i de lägre samhällsklasserna till exempel finns en 

ovana att diskutera de ämnen som tas upp i skolan, och att dessa elever ofta för andra typer 

av samtal privat. Om eleven både har en låg social bakgrund och en annan etnisk bakgrund 

är eleven enligt henne ofta dubbelt hämmad. Dock tillägger hon senare under intervjun att 

hon upplever att pojkar ofta är fostrade till att ta för sig mer, och också är sämre lyssnare. 

Detta menar hon att man kan motarbeta genom att vara medveten om det, och lyfta de som 

är tystlåtna.  

Enligt de tillfrågade lärarna tycks faktorn kön inte vara en faktor som påverkar elevernas sätt 

att hävda sig i samtalet i så hög grad, vilket skiljer sig från tidigare forskning som i mångt och 

mycket påvisar hur genus formar eleverna i klassrummet. Emellertid säger Anders att han 

tror att det möjligen skulle kunna vara så att pojkar, generellt sett, har en tendens att ta för 

sig mer i klassrumssamtalen, vilket stämmer överens om Einarssons teori om den dubbla 
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läroplanen som låter pojkar få större utrymme att ta för sig i klassrummet.77 Dock tillägger 

han att han inte vill generalisera och säger att det kan vara väldigt varierande på individnivå. 

Elisabet säger också under vår träff att det kan finnas en viss tendens till att pojkar möjligen 

också tar för sig mer i klassrummet, och också är sämre på att lyssna till andras röster. 

Elisabet tror att det beror på att flickor och pojkar fostras olika, vilket stämmer överens med 

Hirdmans genussystem som bygger på att kvinnor och män fostras in i olika roller, och 

genom dessa strukturer ges kvinnor och män olika status i samhället där mannen är 

överordnad.78 Att pojkar har lättare för att ta för sig i samtal samtidigt som de är sämre 

lyssnare skulle kunna ses som uttryck för en sådan struktur.   

Sett till etnisk bakgrund kan denna faktor ha betydelse enligt lärarna. Den kan emellertid 

komma till uttryck på lite olika sätt. Att en elev i fråga inte behärskar svenska språket och 

således undviker att uttrycka sig är ett exempel som lärarna uppgav under intervjuerna. 

Elevernas referensramar kan också skilja sig beroende på vilken etnisk bakgrund som eleven 

har. Detta kan bli ett hinder i undervisningen då de kan sakna kunskaper som svenskfödda 

elever har med sig från sin uppväxt, och som man i skolan kanske ofta tar för givet att 

eleverna har med sig. Cilla ger ett exempel från litteratursamtal då elever med utländsk 

bakgrund inte mött samma litteratur under sin uppväxt, vilket kan vara begränsande i 

litteratursamtalen då resterande delen av klassen delar andra referensramar. Å andra sidan 

tycks dessa elevers upplevelser också kunna berika undervisningen genom att de till exempel 

kan får dela med sig av personliga upplevelser för resterade del av klassen. Cilla och Elisabet 

menar också att en del elever med utländsk skolbakgrund har en tendens att vara mer 

tystlåtna i samtalen eftersom de är fostrade in i denna skoltradition. Anders lyfter också en 

intressant aspekt angående elevers ovilja att dela med sig av åsikter som går emot 

majoriteten av klassens åsikter, till exempel tankar kring hur de ser på abort. Detta lyfter 

också Hultin i sin avhandling, då hon ger exempel på en elev som väljer att inte delta i ett 

samtal om bortgifte eftersom hon själv har erfarenheter kring detta i sin 

föreställningsvärld.79 Således blir en viktig uppgift för läraren att stötta elever som har andra 

värderingar än resterande del av klassen att också våga lyfta sina åsikter. Emellertid är det 

också viktigt att som lärare ta hänsyn till elevers ovilja att dela med sig av allt för privata 

                                                             
77 Einarsson 2004: 332-335  
78 Hirdman 2012 
79 Hultin 2006: 218 
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tankar, om denne inte vill. Som Hultin skriver är det viktigt att som lärare vara medveten om 

vilka samtalsgenrer man bjuder in till, och att eleverna inte i varje samtal måste bli 

personliga.80 

Den faktor som flera av lärarna lyfter fram som betydelsefull för talutrymmet i klassrummets 

samtal är den sociala bakgrunden. Då denna faktor diskuterades lyfte lärarna bland annat 

hur föräldrarnas inställning till utbildning påverkar eleven i fråga, och att de referensramar 

som eleverna har med sig hemifrån påverkar eleven i samtalen. Dessutom relateras elevers 

sätt att bete sig i samtalen till den sociala faktorn. Cilla tror exempelvis att en stökig 

hemmiljö kan göra att eleven uppför sig stökigt också i klassrummets samtal – eftersom 

denne kan uppleva att detta är det enda sättet att bli hörd och sedd på. Utifrån tidigare 

forskning blir det förstås då viktigt att som lärare skapa en trygg klassrumsmiljö där eleverna 

upplever att deras åsikter blir hörda, och de inte behöver hävda sig för att bli sedda. Vinterek 

skriver exempelvis att ett demokratiskt klassrumsklimat ska präglas av faktorer som 

jämlikhet, rättvisa, och respekt och tolerans.81 

Lärarna framhåller i många fall att det förstås är svårt att generalisera vilka faktorer som 

verkar påverkande i klassrumssamtalen. Anders menar som ovan nämnts att det är omöjligt 

att på individnivå se att faktorerna nödvändigtvis påverkar en enskild elev. Det tycks också 

som att det beror mycket på vilken grupp som eleverna befinner sig i. Som Elisabet också 

nämner är de intersektionella faktorerna i ständigt samspel med varandra dessutom. Som 

exempel ger hon att en elev med låg social bakgrund kan ha bättre förutsättningar än en 

elev med låg social bakgrund som också har annat etniskt ursprung. Detta är exempel på att 

de intersektionella faktorerna i själva verket existerar i samspel med varandra, och inte går 

att skilja åt.82 

5.8 Hur lärarna kompenserar de intersektionella faktorernas betydelse i 

samtal 

Anders säger att det förstås är jättesvårt att veta hur läraren ska arbeta med att hantera de 

intersektionella faktorernas betydelse i klassrumssituationen. Han säger sig arbeta med 

detta mer på gruppnivå och genom att skapa ett tryggt samtalsklimat. Det är viktigt att ha 
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81 Vinterek 2010: 369-370, 370-371 
82 Lykke 2003: 47-48 
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ett klassrumsklimat där eleverna är medvetna om vad de kan säga och göra. Givetvis ska alla 

kunna säga vad de vill, så länge de gör detta med respekt. Det är viktigt att klassrummet är 

en prestigelös arena där man inte ska hävda sin rätt, utan snarare vända och vrida på saker 

och ting istället för att hävda att man sitter inne med det enda, rätta svaret. Det är också 

viktigt att kunna acceptera andras åsikter, menar han vidare. 

Björn menar att det är viktigt att vara medveten om de intersektionella faktorernas 

betydelse- men inte ta hänsyn till dem förutom i de fall då de orsakar uppenbara problem. 

Det är viktigt att se alla elever utifrån samma villkor menar han. Elevers sociala bakgrund kan 

som nämnts ha påverkan på elevers sätt att föra sig i samtal, och då är det viktigt att läraren 

breddar elevens perspektiv för att kompensera detta. Likväl är det viktigt att ibland låta 

elever som tar för sig för mycket att stå tillbaka och lyssna på andras åsikter. Han nämnde 

som sagt också att gruppkompensationer kan bidra till att en elev kan inta en annan roll än 

vad den vanligtvis har, till exempel tyst eller talför.  

Cilla brukar försöka påminna de elever som av till exempel etniska skäl inte tar så mycket 

talutrymme att ta mer plats. När eleverna arbetar i grupper upplever hon också att hon 

måste gå in och styra mer för att försäkra sig om att de också förblir delaktiga. Dessutom 

brukar hon och hennes kollegor tala med eleverna om faktorer som kan påverka och forma 

individer till att bete sig på olika sätt. Detta anser Cilla är viktigt eftersom eleverna snart är 

vuxna och ska ut i arbetslivet, och då är det också viktigt att skapa en medvetenhet kring 

detta. Hon säger också att det är viktigt att man som pedagog är medveten om hur olika 

faktorer kan påverka talutrymmet. Övning är viktigt för att låta elever som har svårare att ta 

för sig att växa i sig själva, samt att de ges feedback på sina prestationer.  

Diana berättar att hon upplever att hon börjat tänka annorlunda kring de intersektionella 

faktorernas betydelse under senare år. Tidigare var hon mycket noggrann med att dela upp 

grupper till exempel så att det är lika många flickor respektive pojkar i varje grupp. Detta gör 

hon inte längre eftersom flickorna är underrepresenterade på skolan och således ofta får 

uppgiften att vara sekreterare och den som upprätthåller ordningen i gruppen. Denna roll 

tycker hon inte att flickorna ska behöva ta, så därför gör hon numera ofta grupper med bara 

pojkar respektive flickor. Dessutom ser hon att elever kan ha enklare att diskutera vissa 

ämnen i enkönade grupper. Pojkar tycks till exempel hellre diskutera ämnen som rör 
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känslolivet i grupper med pojkar, även om det förstås finns individuella variationer. Elever 

som har en annan etnisk bakgrund och inte behärskar språket har ofta extra stödinsatser 

vilket möjliggör att läraren kan träffa eleverna innan den ordinarie undervisningen och 

förbereda dem inför till exempel samtal. Om eleverna däremot behärskar språket är den 

etniska bakgrunden inte något hinder anser hon. Snarare menar Diana att deras 

erfarenheter berikar undervisningen och bidrar till mångfald. Emellertid tycks många elever 

på skolan känna varandra sedan barnsben, vilket förstås kan ha påverkan på detta faktum. 

Den sociala bakgrunden måste läraren kompensera genom att ge elever som kommer ifrån 

lägre social status möjlighet att utvecklas tycker Diana. 

Elisabet tycker det är vikigt att lyfta de elever som annars håller sig i bakgrunden, och att 

inte bara värdera det de säger, utan också bemöta det. Detta kan läraren göra genom att 

utveckla de inlägg de gör i samtalet eller att be någon annan elev att bygga vidare på vad 

som sagts så det inte enbart blir ett värderande samtal. Det är enligt henne viktigt med 

öppna frågor och att ge någon typ av konstruktiv reaktion på det som eleverna säger.  

Anders arbetar mer på gruppnivå och det skulle kunna ses som att han arbetar för att skapa 

ett demokratiskt klassrumsklimat där det är accepterat att framstå som man vill, oavsett 

vilka intersektionella faktorer som formar individen i fråga som är delaktig i samtalet. Detta 

går i linje med Vintereks resonemang om demokrati som ett genomsyrande tema i 

samtalssituationer där samtalet inte ämnar hjälpa eleverna att finna ett korrekt svar, utan 

att ge eleverna förmåga att se flera sidor av olika ting, vilket Anders också framhåller. För att 

ha en åsikt måste man enligt Vinterek känna till alternativa resonemang.83 Björn å andra 

sidan nämner vikten av att bredda elevers perspektiv i de fall då en elev har bristande 

kunskaper i något ämne på grund av att eleven kommer ifrån en annan social bakgrund än 

kamraterna. Cilla säger att hon och hennes kollegor arbetar för att få eleverna medvetna om 

hur människors olikheter kan påverka individens deltagande i samtal. Detta resonemang 

påminner om Adelmanns tanke om att införa lyssundervisning som ska syfta till att hjälpa 

eleverna att reflektera över vilka individer som kommer till tals i olika sammanhang, och hur 

detta kan bidra till att somligas röster hörs mer medan andras förblir tysta.84 Hon visar också 

att hon, liksom Diana och Björn, reflekterar vidare om att gruppsammansättningar kan 
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påverka elevers roll i gruppsamtal. Således brukar hon fundera över gruppsammansättningar 

utifrån kön då eleverna ska diskutera olika, i vissa fall känsliga, ämnen. Precis som Crystal 

och Ekvall lyfter kan gruppsammansättningar påverka hur elever ter sig i gruppsamtal, vilket 

också Diana tycks ha iakttagit och tar hänsyn till.85 Elisabet menar att en viktig strategi för att 

utveckla elevers samtalande är att ge respons på vad de säger i samtalen. Ur ett kognitivt 

perspektiv skulle det kunna ses som att hon således som lärare, eller med andra elevers 

hjälp, hjälper eleven att utveckla sina resonemang längre än denne kunnat göra på egen 

hand.86 Emellertid är det också, som Hultin påpekar, viktigt att som lärare inte ta över 

diskussionen genom att anse sig ha de rätta svaren och tolkningarna.87 

5.9 Skillnad hur elever tar ordet i samtal utifrån intersektionella faktorer 

Anders är osäker på om de intersektionella faktorerna påverkar hur en elev tar ordet i 

samtal. Han tycks mena att elevernas självförtroende istället spelar större roll i 

sammanhanget. Detta självförtroende kan förstås grundas i en elevs status, men också i hur 

kunnig eleven är i ämnet som diskuteras. Pojkar kan dock, enligt Anders, sägas ha en något 

större tendens att tala utan att be om ordet. Detta tror han kan ha att göra med hur pojkar 

generellt sett vill uppfattas. De vill ofta inte uppfattas som ”duktiga” elever, vilket också kan 

påverkar deras sätt att föra sig i samtal.  

Björn menar att intersektionella faktorer kanske inte i huvudsak styr hur en elev tar ordet, 

men att han utifrån intersektionella faktorer ändå kan se att en elevs sociala bakgrund 

påverkar hur denne generellt sett hävdar sig i samtal. En elev som har högutbildade föräldrar 

och som är van vid att föra samtal i hemmet förväntar sig också i andra samtal att få sin röst 

hörd och sin åsikt respekterad, och därmed går denne elev in i samtalet med mer pondus. 

Det kan också ha att göra med vilken skola som eleven tidigare gått på då det kan skilja sig 

hur samtal bedrivits där och i vilken utsträckning de förekommit.  

Cilla säger att etnicitet kan vara av betydelse i de sammanhang då en elev har en utländsk 

skolbakgrund där det funnits mer auktoritär lärarroll. Då är det vanligt att eleven i fråga inte 

självmant tar ordet utan istället väntar på att få det tilldelat sig. Språket kan också begränsa 

dem eftersom just det är en viktig ingångspunkt i samtal. Likaså kan elevernas referensramar 
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vara annorlunda, vilket också gör att de inte har kunskap nog för att delta i alla samtal 

eftersom de till exempel inte känner till samma litterära verk som svenska ungdomar är 

uppväxta med. Generellt sett upplever hon dock inte så stora skillnader på den skolan hon 

arbetar nu, jämfört med då hon arbetade på grundskolan. Då kunde pojkar ta för sig i större 

utsträckning, vilket också var mer accepterat. Det som hon tror påverkar att hon inte 

upplever samma sak nu är att det är en väldigt speciell skola i fråga som hon arbetar på där 

dessa faktorer inte tar sig uttryck i samma utsträckning. Dock kan hon inte veta säkert 

eftersom hon inte har någon erfarenhet av att arbeta på någon annan gymnasieskola. Social 

bakgrund skulle enligt henne också ha betydelse för hur en elev tar ordet eftersom, som 

tidigare nämnts, elever från en stökig hemmiljö också kan uppföra sig stökigt i 

klassrumssituationer. Elever som haft en trasslig skolbakgrund kan också bli mer 

tillbakadragna. 

Diana säger att det är svårt att generalisera hur elever tar ordet utifrån intersektionella 

faktorer, men om hon ska dra det till sin spets säger hon att pojkar oftare talar rakt ut i 

luften, och kommenterar andras inlägg i samtal. Förutom detta ser hon inte att 

intersektionella faktorer har någon direkt påverkan på hur en elev tar ordet. Hon menar att 

detta går att motarbeta genom att föra väldigt strukturerade samtal där allas utrymme är 

begränsat till en viss turordning. Detta menar hon är en god idé eftersom det inte bara ska 

vara de ”starka” eleverna, eller de som fått träna mest på att samtala i andra sammanhang 

som ska få ordet i samtal.  

Elisabet ser att etnisk bakgrund kan ha betydelse för hur en elev tar ordet om denne är 

tidigare fostrad i utländsk skola. Dessa elever tar sällan ordet på annat sätt än att räcka upp 

handen. Pojkar som vanligtvis står i centrum har tvärtom en tendens att tala rakt ut, och har 

svårare att acceptera att behöva vänta på sin tur. Hon tror dock att det handlar mycket om 

skolbakgrund, och vad de har för erfarenhet därifrån. Hur social bakgrund påverkar hur en 

elev tar ordet vet hon inte rikligt, eftersom hon inte känner till allas bakgrund utifrån denna 

faktor.  

I de fall som lärarna ombeds att generalisera hur de intersektionella faktorerna kan påverka 

hur en elev tar ordet nämner flera av lärarna att de tycker sig se en tendens till att pojkar 

oftare tar ordet utan att be om det. Enligt Einarsson skulle detta kunna ses som ett uttryck 
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för den dubbla dolda läroplanen, då det visat sig att pojkar och flickor är inskolade till att 

uppträda på olika sätt i skola, då pojkar får ta mer plats och utrymme än flickorna vilket 

verkar missgynnande även i vuxenlivet.88 Det är intressant att lärarna lyfter denna faktor 

som särskilt betydelsefull för hur eleverna tar ordet i samtalen, eftersom det skulle kunna 

sägas emot deras tidigare resonemang om att kön inte har någon betydande betydelse för 

elevernas talutrymme i samtal. 

5.10 Maktspel i klassrummets samtal 

Anders berättar att det är mycket vanligt att maktspel sker i klassrummets samtal. Det 

handlar ofta om att det finns, vad han kallar, ”vinnarskallar” bland eleverna som alltid vill 

vinna diskussionerna. Det kan också handla om att elever upplever att de blir kränkta av 

andras åsikter. Jag uppfattade det som att Anders tror att detta inte i främsta hand grundar 

sig i intersektionella faktorer, utan snarare i elevernas egna personligheter. Då jag bad 

honom generalisera sa han dock att han tror att faktorerna kanske i vissa fall kan spela roll. 

Han gav som exempel att om en tjej som bär slöja säger att hon är emot abort så väcker det 

mycket mer starka reaktioner och känslor eftersom detta är en åsikt som skiljer sig från det 

generella svenska tankesättet. Detta skulle kunna tänka sig grundas i fördomar som de 

elever som tar illa upp har om den utländska flickans kultur och tankesätt. En viktig 

förutsättning för att undvika denna typ av maktspel i samtal är enligt Anders en stark 

gruppsammanhållning. Detta främjar man som lärare genom att starka gruppen och 

uppmuntra eleverna till att få syn på varandra som individer och människor, för att 

motarbeta fördomar om varandra. Genom att uppmuntra eleverna till att arbeta med 

varandra, i till exempel grupparbeten, skapas en bättre gruppdynamik. Han tycker också att 

det är bra med debatter då eleverna kan tilldelas ståndpunkter som de ska försvara inför 

kamraterna. Således behöver debatten inte grundas i elevernas egna åsikter, och man 

slipper riskera personliga påhopp. Samtidigt ges eleverna möjlighet att sätta sig in i andras 

tankesätt. 

 Björn menade å andra sidan att han inte ser att det förekommer maktspel på skolan som 

han arbetar på nu, då klassrumsklimatet i hög grad präglas av respekt. Däremot är han väl 

medveten om att maktspel kan förekomma i klassrummets samtal. På en skola där han 

tidigare arbetade var det tydligt att pojkar kunde bete sig nedlåtande mot flickorna och ge 
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dem elaka kommentarer vilket gjorde att flickorna ofta var tysta i samtalen. Detta ledde till 

att skolan inte kunde bedriva samtal i undervisningen i någon större utsträckning eftersom 

denna typ av trakasserier förekom. I de fall han använde samtal brukade han ofta dela in 

grupperna efter elevernas kön.  

Cilla menar att det kan förekomma matspel om någon elev upplever att han eller hon har 

större kunskaper än sina kamrater, och använder det på fel sätt genom att ifrågasätta och 

trycka ner, eller att inte lyssna på vad andra har att säga eftersom de anser att de redan har 

det rätta svaret. Dock ser hon inte att det är bundet till intersektionella faktorer. I dessa fall 

gäller det att som lärare markera att detta inte är okej.   

Diana har inte upplevt att det förekommer maktspel i klassrummet. Hon menar att det som 

lärare i så fall är viktigt att avbryta innan klassen hamnar i den situationen, och att se 

tendenser till när det skulle kunna ske. Vidare tror hon däremot att maktspel kan vara mer 

förekommande då läraren inte är närvarande, och inte har kontroll.  Exempel på sådana 

situationer skulle kunna vara på raster eller då eleverna arbetar i grupper. 

Elisabet upplever att det ibland kan förekomma maktspel i samtal då elever till exempel kan 

fälla ”tråkiga kommentarer” till varandra. Detta menar hon att man som lärare måste ta tag i 

direkt, annars är det lätt hänt att det blir ett etablerat samtalsklimat. Det kan också 

förekomma att eleverna trycker ner varandra genom att inte lyssna och att de demonstrativt 

istället använder mobilen, vilket hon menar uppfattas som otrevligt.  Elever som vanligtvis 

får mycket talutrymme kan också bli förorättade när andra elever får ta plats eftersom de är 

så vana vid att själva stå i centrum och bli lyssnade på. Om de får mindre utrymme kan de bli 

sura, upplever Elisabet.  

Lärarna beskriver att det förekommer maktspel i klassrumssamtalen, men flera menar att 

det inte går att koppla till intersektionella faktorer. Emellertid säger de att det kan ha med 

kunskap att göra, Cilla menar exempelvis att elever kan vägra att lyssna på andras åsikter om 

de själva anser att de besitter de rätta svaren. Att inte lyssna på vad andra har att säga skulle 

således kunna ses som en typ av maktutövning, vilket Einarsson och Hultin lyfter i sin 

klassrumsforskning.89 Även om lärarna inte direkt verbaliserar det tycks det som att många 

upplever att elever kan vara dåliga lyssnare. Cilla exemplifierar detta genom att lyfta att 
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elever kan ifrågasätta sina klasskamrater då de anser att de själva har de korrekta 

tolkningarna. Elisabet uppger också att eleverna kan fälla illa valda kommentarer till 

varandra, eller distrahera sig med annat då de egentligen borde lyssna på kamraterna. Under 

vårt samtal talade vi om detta och då uppgav hon då hon fick frågan att elevernas lyssnande 

kan vara ett hinder i samtal;  

(…)Eller så blir de lite uttråkade och börjar pyssla med annat och tycker att ”amen jag får inte stå i centrum”. 

Dom kan nog inte verbalisera det men det är det här med att bli lite detroniserad är jobbigt.  

J: Så dom är dåliga lyssnare då kan man kanske säga? 

E: Ja! Det är också viktigt att träna upp. En person som är mycket jag-fixerad är ju ofta en dålig lyssnare. Och 

det är inte alla som har fått lära sig att lyssna på andra, och det är ju också en viktig del av samtalet – att lyssna 

på varandra.  

Precis som Adelmann problematiserar tycks det alltså som att eleverna behöver få utrymme 

och ges strategier i skolan för att lära sig lyssna på varandra. 90 Detta hade kanske kunnat 

vara ett medel för att undkomma en del av de maktspel som förekommer i klassrummets 

samtal. 

5.11 Vilket utrymme får samtalet och övning av muntlig förmåga  

Enligt Anders och Cilla får övning av elevernas muntliga förmåga troligen den allra största 

delen av undervisningen eftersom denna förmåga är kopplad till såväl arbete med skrivande 

som med litteratur, och genomsyrar den mesta av undervisningen. Dessutom, tillägger 

Anders, är samtalet förstås något ämnesövergripande som också förekommer i alla andra 

ämnen. 

Björn upplever att samtalet fått en mycket större betydelse i undervisningen sedan GY11 

infördes - både gällande övning i att stå inför en grupp och tala och att delta i diskussioner 

och samtal. Emellertid anser han att skrivandet fortfarande är den förmåga som får störst 

utrymme i svenskundervisningen.    

Diana säger att samtalets utrymme i undervisningen nog kan variera mycket. Hon anser att 

man egentligen kan arbeta med mycket muntligt, och det är upp till varje lärare hur stor del 

av undervisningen som muntligheten ska få. Detta kan också vara individuellt, och variera 
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mellan elever som i vissa fall arbetar mer muntligt utifrån sina egna förutsättningar. I sin 

egen undervisning upplever hon att det är mer muntlighet i de tidiga kurserna, vilket övergår 

till mer skriftspråk i senare. Hon menar vidare att samtalet dock kan vara svårt att bedöma, 

och att det krävs mycket koncentration från lärarens sida som både måste leda samtalet och 

se till elevernas prestationer. 

I Elisabets undervisning får samtalet enligt henne själv minst lika stor roll som de andra 

förmågorna, men hon tror liksom Diana att det är väldigt varierande bland olika lärare. 

Samtalet används enligt henne både i läsandet och i skrivandet och därför är det liksom 

Anders och Cilla säger, något som genomsyrar all undervisning. Traditionellt sett tror hon att 

skrivandet är det som fått mest utrymme i undervisning. Under senare tid upplever hon dock 

att samtalet också har fått en allt större betydelse, också för skrivandet, och genom samtal 

kan man stötta eleverna i deras skrivutveckling.  

Lärarnas svar ter sig något motstridande mot den tidigare presenterade bakgrunden där det 

konstateras att muntligheten ter sig underordnat det skriftliga.91 I denna studie framkommer 

det att samtalet är en viktig del i undervisningen, och i flera av lärarnas klassrum får minst 

lika stort utrymme som de andra förmågorna. Emellertid kanske samtalet då kan tänkas inte 

används i främsta hand för att utveckla och öva elevernas muntliga förmåga, utan snarare 

som ett metasamtal kring utvecklandet av andra förmågor som till exempel skrivande. Då ter 

sig samtalet viktigt för att stötta elevernas utveckling på det området, men kanske inte för 

samtalandets skull i sig. Kanske svaren också tett sig annorlunda om lärarna fått frågan 

vilken förmåga som de uppfattar värderas högst. 

Flera av lärarna angav vid tillfället då vi sågs att de fått ta del av läslyftet där mycket fokus 

lagts på att uppmärksamma samtalets viktiga roll för undervisningen och lärandet - i alla 

ämnen då varje ämne har en egen ämnesvokabulär. Därav kan förstås att flera av lärarna 

uppger att samtalet får så stor del av undervisningen – för att de blivit uppmärksammade 

om att det har en viktig betydelse för elevernas lärande och kanske därför numera har en 

mer central roll i undervisningen. 
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6 Diskussion 

I detta avsnitt kommer studiens resultat och metod att diskuteras. 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet av denna studie visar att samtalet får en viktig roll i de tillfrågade lärarnas 

undervisning. Flera av lärarna menar att samtalet och övning av elevernas muntliga förmåga 

är något som får en stor, om inte den största delen av undervisningen. Detta eftersom 

samtalet förekommer i alla delar av ämnet, såväl i läsande som i skrivande.  

Som inledningsvis presenterades kan samtalet i undervisningen sägas ha huvudsakligen tre 

olika syften– för elevernas identitetsutveckling, för utveckling av elevernas demokratiska 

förmåga och som ett verktyg för tänkande och lärande för elevernas kognitiva utveckling.92 

Utifrån lärarnas svar kan man utläsa att alla dessa typer av samtal går att identifiera i 

lärarnas undervisning. I litteratursamtal ges eleverna till exempel möjlighet att reflektera 

över andras världar då litteraturen bjuder in till perspektivbyten, och eleverna kan, som 

Elisabet nämner, ges möjlighet att diskutera egna erfarenheter kring en text utan att behöva 

dela med sig av sitt eget liv och egna personliga upplevelser. På så sätt kan samtalet 

användas i svenskundervisningen som ett stöd för elevernas individutveckling. 

Lärarna tycks också genom samtalet förmedla demokratiska värden, vilket tar sig uttryck till 

exempel genom att de är medvetna om vilka elever som har lätt för att ta för sig av 

talutrymmet i klassrummet, och vilka som helst inte pratar alls. Dessa roller försöker de 

motarbeta för ett klassrumsklimat där alla får göra sin röst hörd. Detta tar lärarna hänsyn till 

genom exempelvis hur de fördelar ordet i klassrummet och hur de delar in elever i grupper 

utifrån deras olika personligheter. Lärarna använder också olika strategier för att låta alla 

elever komma till tals i klassrummet. En strategi är att uppmuntra elever som inte tar ordet 

så ofta att göra sin röst hörd genom att fördela ordet till tystlåtna elever. Emellertid tycks 

lärarna ha lite skilda tankar kring detta då en del lärare är mer benägna att uppmuntra tysta 

elever till att tala i klassrummet, medan andra lärare menar att de upplever att det ibland 

läggs för mycket fokus på att eleverna ska kunna tala inför en stor grupp. Även i tidigare 

presenterade studier finns det meningsskiljaktigheter kring detta då till exempel Vinterek 

framhåller att det är en nödvänlighet att elever vill göra sin röst hörd för att ett klassrum ska 
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kunna sägas vara demokratiskt, medan Hultin uppmärksammar att elever kan vara 

engagerade i klassrumssamtal utan att för den sakens skull själva ta ordet.93 Lärarna är också 

måna om att vidga elevernas perspektiv, och att uppmärksamma att det finns flera olika sätt 

att resonera i olika samtalsämnen. Detta är också något som Vinterek framhåller är nära 

sammankopplat till samtalet som medel för att främja demokrati.94 

Slutligen kan samtalet också ses som ett verktyg för kognitiv utveckling vilket tycks vara 

förekommande i arbete med skrivande, då lärarna ger exempel på hur samtalet kan vara 

stöttande för elevernas skrivutveckling på olika sätt. Några exempel som lärarna ger är 

kamratrespons, att diskutera kring en text i helklass genom metasamtal, eller att hjälpas åt 

att hitta uppslag för elevernas texter. I dessa fall visar lärarna att de är medvetna om att 

eleverna har möjlighet att utvecklas mer i samspel med andra genom samtal, än vad de gjort 

om de arbetat på egen hand, vilket bland andra Säljö lyfter fram.95 Samtalet kan också vara 

användbart i andra arbetsområden så som språkhistoria, men då förekommer samtalet ofta i 

ett senare skede då eleverna måste hunnit tillägnas kunskaps stoff dess för innan. Också här 

kan samtalet ses som ett medel för det kognitiva utvecklandet då lärarna exempelvis 

uppmuntrar eleverna att använda nya begrepp i samtalen för att lära dess innebörd. 

Studiens resultat tyder också på att lärarna upplever att elevernas talutrymme i samtalen 

påverkas av de intersektionella faktorerna kön, social och etnisk bakgrund, i olika 

utsträckning. Innan studien påbörjades hade jag en föreställning om att den faktor som 

lärarna skulle framförhålla som särskilt betydelsefull skulle vara elevernas kön. Inte minst 

eftersom det finns en uppsjö av tidigare studier som visar hur denna faktor har betydelse för 

elevers prestationer och sätt att te sig i klassrummet.96 Emellertid tycks lärarna vara relativt 

överens om att denna faktor inte tar sig så stort uttryck i samtalet, och om den skulle göra 

det så tycks det som att lärarna kan hantera den på ett sätt som gör att den inte är 

avgörande. Exempelvis tycktes några av lärarna observerat att pojkar ofta tar ordet utan att 

be om det, vilket lärarna till exempel kompenserar genom att föra strukturerade samtal där 

eleverna måste turas om att ha ordet.  

                                                             
93 Vinterek 2010: 368 
94 Vinterek 2010: 370-371 
95 Säljö 2011 
96 Se tex Molloy 1987 & Einarsson 2004 
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Lärarna var också ense om att elevers etniska bakgrund kan spela in för deltagandet i samtal 

eftersom ett bristfärdigt språk kan begränsa dem, och att de har andra referensramar i 

samtal än vad elever med svensk bakgrund har. Detta kan vara en begränsning för individen, 

men också enligt lärarna en tillgång i undervisningen. Denna faktor uppfattas dock inte heller 

vara avgörande i samtalet. Kanske kan detta bero på att det i första hand inte är den 

enskilde svensklärarens uppgift att utveckla språket hos elever med annat modersmål i de 

fall då detta är ett hinder, utan i dessa fall får eleven till exempel stöd ifrån hjälplärare eller 

andra resurser. Dessutom kan elevernas etniska bakgrund också påverka elevens 

föreställningsvärd då de kan ha andra uppfattningar än de traditionellt västerländska, vilket 

kan bli ett hinder om det leder till att eleven väljer att inte delta i vissa samtal, men också en 

tillgång då det kan berika undervisningen med nya infallsvinklar. En förutsättning för att så 

ska ske tycks vara att läraren bjuder in till att olika åsikter är lika mycket värda. Precis som 

Vinterek betonar krävs det alltså att läraren initierar ett tolerant och accepterande 

klassrumsklimat.97 Emellertid framhöll lärarna också att detta är väldigt individuellt hos olika 

elever huruvida detta blir en begränsning eller inte. Denna faktor tycks ur lärarnas perspektiv 

hanteras genom att inge eleverna självförtroende och påminna dem om att ta för sig i 

samtalet, samt att skapa en god klassammanhållning.  

Social bakgrund tycktes däremot vara en faktor som är mer svårhanterlig för lärarna, och 

som lärarna i flera fall menar är den faktor som påverkar elevernas talutrymme i samtalet i 

störst utsträckning. Denna faktor kan enligt lärarna ta sig uttryck på flera olika sätt. I vissa fall 

handlar det om att föräldrarna saknar, och ibland kanske till och med har en negativ 

inställning till utbildning, vilket leder till att eleverna har snävare referensramar med sig 

hemifrån och kanske i vissa fall en mer negativ bild av utbildning och skola. Den sociala 

bakgrunden kan också verka främjande i samtalet för de elever som kommer ifrån en 

bakgrund där samtalet är en vanligt förekommande del i vardagslivet, vilket lärare främst 

kopplar till elever vars föräldrar har en eftergymnasial utbildning. Således kan lärare behöva 

kompensera denna faktor från två håll: att låta elever som har en låg social bakgrund bredda 

sina ramar samtidigt som elever som kommer ifrån en hög socioekonomisk bakgrund kan 

behöva övas i att ta ett steg tillbaka och sluta hävda sin rätt i allting. Anledningen till att den 

sociala bakgrunden framställs som extra betydande i samtal kan kanske bero på att den är 

                                                             
97 Vinterek 
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svårast att kompensera. Lärarna framhåller vikten av att skolan har ett kompensatoriskt 

uppdrag och att de måste arbeta för att bredda elevernas perspektiv. Men i jämförelse med 

de andra intersektionella faktorerna ges det mindre konkreta exempel på hur denna faktor 

ska kunna kompenseras. 

Lärarna betonade under intervjuerna flera gånger att det är svårt att göra generaliseringar, 

och att det inte är möjligt att skilja faktorerna åt - att alla kan påverka på olika sätt i 

klassrumssituationer. Därför upplevde de också att det var svårt för dem att generalisera 

eftersom de ser alla sina elever som enskilda individer – och som styrda av mer än enbart 

kön, social bakgrund eller etnicitet.  Som tidigare nämnts då begreppet intersektionalitet 

presenterades är jag medveten om att dessa är faktorer som alla går hand i hand, och är i 

ständig påverkan av varandra. För att ge ett mer nyanserat resultat hade studien behövt ta 

hänsyn till variablerna kön klass och etnicitet i samspel med varandra, vilket inte görs på det 

sättet i denna studie. Emellertid är det intressant att fyra olika lärare som medverkade i 

studien lyfter fram samma intersektionella faktor som specifikt betydelsefull – nämligen den 

sociala bakgrunden. Detta skulle kunna tyda på att denna faktor generellt sett är väldigt 

avgörande i klassrummets samtal. Emellertid är social bakgrund ett vitt begrepp, och kan i 

själva verket innefatta många olika aspekter av elevernas liv. Med utgångspunkt i lärarnas 

svar tycks det emellertid som att social bakgrund för dem framförallt grundar sig i elevernas 

föräldrars utbildning, men faktorer som erfarenhet kring tidigare skolgång och 

hemförhållande inkluderas också. 

Resultatet måste också förstås som beroende utifrån kontexten som de tillfrågade lärarna 

befinner sig i. Björn arbetar exempelvis på en skola med mycket högpresterande elever, 

vilket förklarar att social bakgrund blir en faktor som tydligare märks av. Många av lärarna 

anger också att grupperna som de undervisar är relativt homogena utifrån faktorn kön. 

Därför kanske denna faktor inte heller ses påverka i lika stor utsträckning. Om antalet flickor 

respektive pojkar tett sig mycket olika i en klass så kanske denna faktor spelat större roll. 

Variation med utgångspunkt i etnisk bakgrund förekommer, men även den faktorn 

begränsat förekommande.  
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6.2 Metoddiskussion 

Urvalet i föreliggande studie har skett genom slumpvis urval och de fem lärarna som 

medverkat i studien är för mig sedan tidigare okända. Detta kan förstås också påverka hur 

öppna de är i sina svar till mig. Intervjuerna tycker jag dock har upplevts som avslappnade 

och att informanterna har varit öppna och ärliga i sina upplevelser, så detta erfars inte varit 

något hinder. 

Eftersom studien utfördes på en liten, slumpvis, utvald grupp gymnasielärare kan 

undersökningens resultat inte sägas vara generaliserbart. Generellt sett kan inte kvalitativa 

studier sägas ge något generaliserbart resultat, utan enbart forma hypoteser. Dessa 

hypoteser måste i sin tur prövas av andra forskare, helst med andra metoder, för att kunna 

falsifieras eller troliggöras. Emellertid syftar inte den kvalitativa studien till 

generaliserbarhet, utan ambitionen är istället att, som i detta fall, beskriva uppfattningar 

kring en specifik företeelse. För att kunna få fram generaliserbara resultat hade studien 

behövt utföras över en större skala - med fördel med hjälp av en kvantitativ 

forskningsansats. Resultatet av denna studie kan därför enbart sägas vara generaliserbart 

utifrån andra snarlika situationer eller kontexter som de intervjuade lärarna befinner sig i.  98 

Denna studie utgår också enbart från lärares egna uppfattningar av det egna klassrummet, 

och resultaten av denna studie blir därmed både beroende och begränsade av 

informanternas svar och egna upplevelser. En alternativ forskningsmetod hade kunnat vara 

klassrumsobservationer där jag personligen observerat lärarnas arbete i praktiken. 

Observationer hade också kunnat genomföras som komplement till intervjuerna, för att ge 

ett rikare och mer nyanserat resultat. 99  Denna metod valdes emellertid bort av praktiska 

skäl så som tidsbrist.  

6.3 Avslutande reflektioner 

Denna studie har enbart utgått ifrån lärarnas egna erfarenheter kring klassrumssamtal, i 

vilka delar av svenskämnet som samtal får störst utrymme och hur intersektionella faktorer 

påverkar elevernas deltagande. Lärarnas svar speglar förstås således bara deras egna 

erfarenheter av verkligheten, och inte den egentliga verkligheten i sig. Flera forskare har före 

mig problematiserat att lärares egna upplevelser ofta skiljer sig från verkligheten. Om 
                                                             
98 Patel & Davidson 2011: 105-109 
99 Patel & Davidson 2011: 105-109 
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läraren är medveten om att faktorer som till exempel kön påverkar elevers deltagande i 

klassrumsinteraktion kan de tro att de arbetar mot att dessa normer ska brytas, medan 

deras omedvetna handlade i själva verket säger något annat. Därför kan det bli en chock för 

många lärare att se sig själv i videoinspelningar eller likande, då de inser att de inte lever 

efter det förhållningssätt som de trott sig göra. Flera av de lärare jag intervjuade 

poängterade att de ansåg att ämnesvalet i denna studie är intressant eftersom de inte alltid 

själva reflekterar över dessa frågor. Detta pekar ytterligare på att de tillfrågade lärarna 

möjligen inte är fullt medvetna om sitt eget förhållningssätt i olika klassrumssituationer. 

Emellertid berättade flera av lärarna som varit yrkesvärksamma under många år att de ser 

en tendens till att faktorer som påverkar elevernas roll i undervisning generellt sett blir allt 

mer uppmärksammade idag, vilket tycks lovande. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Informant: 

Datum: 

Allmänna frågor: 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilka ämnen undervisar du i?  

Vilken är den genomsnittliga klasstorleken i de klasser som du undervisar i svenska? 

Hur homogena/heterogena är grupperna du undervisar i svenska vanligtvis utifrån faktorer 

som kön/klass/etnicitet?   

Bakgrundsfrågor: 

Vilka situationer för samtal skapas i undervisningen? Hur ofta eller sällan uppkommer de? 

Vilka sorts samtalsämnen anser du ger upphov till goda kommunikationssituationer? 

Finns det delar av svenskämnet då samtal används i större utsträckning än andra? Vilka då? 

(Till exempel samtal kring litteratur, skrivande, språk) 

Vad blir din roll som lärare i samtal som äger rum i klassrummet? Vad kan vara enkelt eller 

svårt? 

Frågor angående elever: 

Hur fördelar du ordet i samtal i klassrummet? Vilka olika sätt använder du för att fördela 

ordet? 

Vilken betydelse har intersektionella faktorer som kön, etniskt och social bakgrund för hur 

mycket en elev tar för sig i samtal som äger rum i klassrummet? 

Hur hanterar du de intersektionella faktorernas betydelse i klassrumssituationen?  
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Finns det någon skillnad, utifrån intersektionella faktorer (som kön, klass, etnicitet) hur en 

elev tar ordet? 

Har du någon gång upplevt att det förekommer maktspel i klassrummets samtal? På vilket 

sätt? 

Vilka elever är det som är mest aktiva/passiva i samtal i klassrummet? Skiljer sig detta utifrån 

olika samtalsämnen? 

Finns det enligt din erfarenhet någon koppling mellan studieresultat och hur aktiv en elev är 

i klassrummet?  

Åsiktsfrågor: 

Vilket utrymme upplever du samtalet/övning av elevernas muntliga förmåga i får 

undervisningen i förhållande till andra förmågor som kursplanen också tar upp, till exempel 

att läsa och skriva? 

Hur anser du att man ska arbeta för att göra eleverna till säkra talare i samtal? Vad vill du att 

eleverna ska lära sig? 

Avslutning: 

Tack för att du tog dig tiden att medverka i min studie. Finns det något du vill tillägga, eller 

som du anser att jag har missat? 
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