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Sammanfattning 

Den ökade internationaliseringen ställer högre krav på människors förmåga att leva och inse 

värdet av att verka i en kulturell mångfald. I ett mångkulturellt och demokratiskt klassrum är 

samtal en viktig komponent. Genom samtal får varje medborgare möjligheten att uttrycka sina 

åsikter för att sedan överväga egna och andras åsikter. Att ges möjlighet att uttrycka sina 

åsikter och ta del av andras åsikter är en grundförutsättning för att aktivt kunna delta i ett 

demokratiskt samhälle.  

 

Huvudsyftet med studien är att studera och analysera hur muntlig kommunikation används 

som redskap för inlärning i andraspråksundervisning ur ett lärarperspektiv samt hur 

läroplanens utsagor speglar sig i andraspråksundervisningen. I studien deltog totalt fem lärare, 

verksamma på högstadiet och gymnasiet i två olika kommuner. Den valda insamlingsmetoden 

var kvalitativa intervjuer med låg grad av standardisering och strukturering.  Resultatet av 

studien visar att läroplanerna speglar sig i undervisningen vad gäller samtal och 

elevsamarbete, men på olika sätt. Arbete med litteratur i undervisningen och med olika 

temaområden visar sig skapa bra förutsättningar för att närma sig dialogiska klassrum, vilket 

de intervjuade lärarna lyfter fram.  Det optimala och målet för samtliga informanter är att det i 

klassrummen ska föras dialogiska samtal, men att det är beroende av bland annat 

klassrumsmiljö och gruppdynamiken. Trygghet hos den enskilda individen och i gruppen är 

en förutsättning för att närma sig dialogiska samtal och flerstämmiga klassrum. 
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Inledning 

Det främsta uppdraget vi lärare åtar oss är att fostra demokratiska medborgare. Verksamma 

inom skolväsendet ska gestalta, förmedla och förankra hos eleverna de värden som samhället 

är uppbyggt på: människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan män och kvinnor samt solidaritet med svaga och utsatta. Att 

fostra elever till demokratiska medborgare är något som kan realiseras och uppnås på många 

sätt. Läroplanen är unik i den bemärkelsen att den lämnar det öppet. Målet är detsamma för 

samtliga elever men vägen dit kan se olika ut.  

 

Under lärarutbildningen har jag haft möjligheten att, genom litteraturen, komma i kontakt 

med ledande forskare och filosofer som lyfter fram samtalets och kommunikationens roll 

kopplat till demokratibegreppet. Tomas Englund (2000) är en av många som menar att samtal 

är en viktig komponent i ett mångkulturellt och demokratiskt klassrum. För att verka i en 

demokrati anser Englund att varje medborgare ska få möjligheten att uttrycka sina åsikter för 

att sedan överväga egna och andras åsikter.  

 

Studien kommer att inrikta sig på den kommunikativa delen i undervisningen. Med studien 

vill jag lyfta fram kommunikationens betydelse i uppfostrandet av demokratiska medborgare. 

Frågan är hur kommunikation och samtal används i svenska som andraspråksundervisningen 

och i vilka situationer den gör sig bäst lämpad. 

 

Kommunikation är ett oerhört svårt begrepp att definiera. Kort sagt skulle man kunna säga att 

allt är kommunikation, på ett eller annat sätt. Studien kommer därför att fokusera på den 

muntliga kommunikationen, med andra ord vilka samtal som finns representerade ute i den 

dagliga verksamheten.  
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Syfte och frågeställningar 

Huvudsyftet med studien är att studera och analysera hur muntlig kommunikation används 

som redskap för inlärning i andraspråksundervisning ur ett lärarperspektiv. Intressant är att 

utröna i vilka undervisningssituationer som den muntliga kommunikationen gör sig gångbar 

samt hur styrdokumenten speglar sig i undervisningen. 

 

Med hjälp av nedanstående frågor ska förhoppningsvis syftet uppnås: 

 Hur lyfter läroplanen fram kommunikationens betydelse för den enskilda individen?  

 Genom vilka arbetsmetoder utvecklar elevernas sin kommunikativa kompetens och 

hur används samtal som redskap för inlärning? 

 Hur gestaltas läroplanens utsago i andraspråksundervisningen?  

 

Tidigare forskning 

Samtalsgenrer 

Forskaren Eva Hultin kom i sin avhandling Samtalsgenrer i gymnasieskolans 

litteraturundervisning (2006) fram till viktiga slutsatser gällande olika lärares skilda syn och 

utformning av samtal om litteratur. Genom de studier som Hultin genomförde presenterar hon 

fyra olika samtalsgenrer som kunde urskönjas. De fyra samtalsgenrerna består av; det 

undervisande förhöret, det texttolkande förhöret, det kultur- och normdiskuterande samtalet 

samt det informella boksamtalet. De studerade samtalsgenre beskrivs mer ingående nedan.   

 

Syftet med det undervisade förhöret är, som Hultin (2006:283-292) uttrycker det, att förmedla 

kunskap för att sedan kontrollera och hitta kunskapsluckor hos eleverna som läraren sedan 

kan fylla igen. Samtalsgenren består i regel av strukturerade samtalsfrågor, som har en 

specifik ordningsföljd. De färdigstaplade frågorna syftar till att undvika att tappa tråden eller 

fokus, varken hos läraren eller hos eleverna. Strukturen fungerar med andra ord som en 

disciplineringsresurs. Det dominerande frågemönster som Hultin har hittat inom ovanstående 

samtalsgenre är de retoriska frågorna som bidrar till att upptäcka kunskapsluckor. I regel är 

det läraren som ställer frågorna. Vad gäller kunskap- samt litteratursyn ses litteraturen i regel 

som kunskapskälla och som exempel ur litteraturhistorien. Inom denna samtalsgenre är det 

även vanligt att det finns ett motstånd mot att delta. Frågorna möts antingen med tystnad eller 
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med minimalistiska svar. Här menar dock Hultin att tystnad inte enbart kan tolkas som 

motstånd mot att delta i samtal, utan kan vara ett uttryck för att hålla med någon annan 

kamrat.  

 

Det texttolkande samtalet möjliggör tolkning och analys av texter som i sin tur skapar djupare 

förståelse genom att eleverna får sätta ord på sina tankar, åsikter och tolkningar. Samtalets 

struktur är indelat i olika teman som behandlas och är kopplade till texterna. Frågorna är inte 

strikt strukturerade utan är i regel icke-retoriska. I undervisningen varvas de icke-retoriska 

med retoriska, utforskande frågor och miniföreläsningar. Läraren ställer majoriteten av 

frågorna, men både lärare och elever anknyter till tidigare turer i samtalet. I denna 

samtalsgenre ses litteraturen som en avbildning av världen och inte som en kunskapskälla om 

världen, den ger alltså utrymme för olika tolkningar. Hultin kunde inte hitta ett uttalat 

motstånd inom denna samtalsgenre. Samtliga elever deltog inte aktivt genom att formulera 

sina egna yttranden men däremot gav den utrymme för att lyssna. Här är lyssnaren lika viktig 

som talaren, viket kan förklara att det inte fanns ett uttalat och synligt motstånd mot att delta i 

samtalen.  

 

Det kultur- och normdiskuterande samtalet syftar till att utifrån texterna och elevernas 

erfarenheter problematisera kulturella fenomen och normer inom olika kulturer samt göra 

jämförelser mellan dessa. Samtalet i denna genre omfattas av elevernas egna frågor och 

påståenden som ingår i ett bestämt tema som läraren initierat. I denna samtalsgenre kan både 

icke-retoriska, retoriska, utforskade frågor, påstående och miniföreläsningar studeras. Det är 

både läraren och eleverna som initierar frågor. Här ses litteraturen som kunskapskälla som 

kan prövas och ifrågasättas. Kunskapen som söks är i huvudsak kulturella och sociala 

fenomen. Inom denna genre har Hultin inte heller funnit ett uttalat motstånd mot att delta. 

Hultin menar att det dels kan bero på elevernas möjlighet att ifrågasätta och diskutera både 

lärarnas och kamraters utgångspunkter och åsikter samt att lyssnaren har en given och 

accepterad position. Det är endast vid ett fåtal tillfällen som lärare har begärt specifika elever 

svara och uttrycka sina åsikter.   

 

Att väcka läslust genom att eleverna delger varandra om det lästa är syftet inom det informella 

samtalet. Inom denna samtalsgenre vidgar eleverna sin litterära repertoar genom att ta del av 

andras presentationer. Samtalsstrukturen består därmed av elevernas egna presentationer som 

innefattar deras personliga åsikter och rekommendationer. Elevernas presentationer kan 
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jämföras med lärarens miniföreläsningar. De icke-retoriska frågorna är också dominerande 

där eleverna delger varandra om litteraturens subjektiva relevans. Även i denna samtalsgenre 

ses litteraturen som kunskapskälla. Genrediskussioner och tolkningsdiskussioner förekommer 

sällan inom detta område. Vad gäller grad av motstånd mot att delta i samtalen förekommer 

det i hög grad inom denna genre. Eleverna visade ett starkt motstånd genom bland annat total 

tystnad. Hultin ger här flera tänkbara orsaker till detta. Hon menar att oklarhet i 

samtalssituationen kan uppkomma om inte läraren först tar initiativet till samtalen. En annan 

möjlig orsak till motstånd kan vara att eleverna genom tystnad undviker obehaget att delta i 

diskussioner.  

 

Samtalets roll och betydelse i undervisningen 

Inger Lindberg (2005), professor vid Göteborgs universitet, presenterar i boken Språka 

samman – om samtal och samarbete i språkundervisningen olika forskningsrön som lyfter 

fram just samtalet och interaktionens roll i språkundervisningen. Lindberg presenterar bland 

annat Douglas Barnes (1978) syn på kommunikationens roll i inlärningsprocessen. Enligt 

Barnes måste eleverna få möjligheten att använda språket i utforskande syfte för att en 

djupare inlärning ska äga rum. Eleverna måste med andra ord få  

[…] upptäcka och tolka verkligheten, organisera sitt tänkande, och handlande 

och omforma sina kunskaper genom samspel med andra – och på sätt ta aktiv del 
i sin egen inlärning. (2005:43) 

 

Vidare menar Barnes att samtal och kommunikation gör sig bäst lämpad i små grupper så att 

eleverna får använda sina tidigare kunskaper genom att tänka högt och genom att interagera 

med andra kring olika lösningar på olika typer av problem. I ett klassrum där det finns en stor 

variation på kulturell och språklig bakgrund är det, enligt Barnes, desto viktigare att använda 

samtal där samtliga röster får göra sig hörda.  

 

Andra framstående forskare som Inger Lindberg (2005:47) presenterar är Evelyn Hatch 

(1978) som menar att det är i interaktionen mellan lärare och elev som man kan förstå och se 

hur språket växer fram. Enligt Hatch kan lärare inte enbart studera elevens språkproduktion 

utan måste även ta hänsyn till det språk som riktas mot eleven och samtalet i sin helhet. En 

annan forskare vid namn Michel Long (1983) säger även han att man bör ha hänsyn till hela 

samtalsstrukturen. Han presenterar studier som visar att samtal mellan infödda och samtal 
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mellan icke-infödda inte skiljer sig mycket åt gällande morfologi och syntax utan skiljer sig åt 

i samtalsstrukturen.  

 

Forskaren och lärarutbildaren vid Örebro universitet, Ulrika Tornberg (2005:65), presenterar i 

boken Språkdidaktik, språkundervisning ur ett didaktiskt perspektiv. Tornberg tar framförallt 

upp sådant som rör kommunikationen mellan lärare och elever i ett klassrum. Hon presenterar 

bland många forskare Cohen (1994) som i sin forskning kan påvisa att problemlösning i grupp 

ger bättre resultat än i en undervisning där eleverna arbetar individuellt. De fördelar som 

Cohen ser med samarbetsinlärning, ett begrepp som han har utvecklat, är att: 

 "Eleverna tänker bättre tillsammans än det gör på egen hand i lärardominerad 

katederstyrd undervisning. 

 Eleverna får möjlighet att formulera problemen med egna ord. 

 Eleverna kompletterar varandra. De elever som kan mer hjälper dem som kan mindre, 
t.ex. när det gäller att läsa instruktioner eller lösa problem, vilket är till gagn för 

samtliga. 

 Eleverna blir mer aktiva och ägnar mer tid åt uppgifterna. 
 Elevernas språkutveckling gynnas. De talar mer i grupp än inför hela klassen. 

 Eleverna blir frimodigare och frågar mer om de inte förstår. 

 Eleverna blir bättre på att samarbeta, mindre benägna att stöta ut varandra och mindre 
rasistiska. 

 Eleverna blir självständigare och lär sig ta mer ansvar." (2005:65) 

 

Enligt Cohed gör sig denna samarbetsinlärning bäst lämpad när problemuppgifterna är öppna 

och ger eleverna möjlighet att kommunicera och samarbeta. Lösningen på uppgifterna ska 

därmed förutsätta diskussioner och jämförelser i elevgruppen. Alla i gruppen ska ha en 

bestämd roll och uppgift så att samtliga ska känna sig delaktiga i processen och slutprodukten. 

  

Teoretisk utgångspunkt 

Studien tar sin ansats i Olga Dysthes (1996) forskning, Det flerstämmiga klassrummet. För att 

genomföra och underlätta en analys av läroplanen har jag tagit hjälp av centrala begrepp som 

Dysthe använder sig av i sin doktorsavhandling. Det syftar till att underlätta analysen och 

tolkningen av vad som äger rum i undervisningen ur ett kommunikationsperspektiv.   

 

Flerstämmighet i språkundervisningen 

Ett flerstämmigt klassrum är enligt Dysthe ett klassrum där många röster gör sig hörda, där 

eleverna lär av varandra samt där användning av språket står i centrum för 

inlärningsprocessen.  
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Den kunskapssyn som Dysthe har är konstruktivistisk. Kunskap tillägnas enligt Dysthe 

(1996:47f) genom det sociala samspelet. En förutsättning för att eleverna ska kunna göra 

kunskapen till sin egen är att det i undervisningen ges utrymme att interagera med varandra. 

Det konstruktivistiska synsättet beskrivs bäst genom att inlärningen främst ses som en process 

där eleven tar emot information, tolkar och kopplar ihop med tidigare kunskaper samt 

rekonstruerar för att få ny förståelse och kunskap. Dysthe (1996:58) definierar begreppet 

samspel genom att tala om interaktion och dialog. I och med att jag inriktar mig mot den 

muntliga kommunikationen kommer även jag att använda mig av begreppet dialog. Det vill 

säga det muntliga samspelet mellan olika individer i klassrummet. 

 

Dysthe (1996:222) skiljer på två typer av samtal som finns i klassrummet; det dialogiska och 

det monologiska, som är centrala begrepp för att kunna studera vilka samtal som gestaltas i 

undervisningen. Ett annat ord för ett monologiskt samtal är, vilket förstås av begreppet, en 

envägskommunikation. Den förutsätter inte interaktion och samspel mellan olika parter som 

det dialogiska samtalet gör. Den monologiska undervisningen är idag den vanligare formen av 

undervisning och karaktäriseras av förmedling, reproduktion och mätning av kunskaper som 

redan är bestämda före lektionen startar. Undervisningen är starkt präglad av läroboken och 

knyter därmed inte alltid an till elevernas erfarenheter. Det dialogiska klassrummet syftar 

däremot till att utveckla elevernas förmågor att använda sig av varandras åsikter och tankar 

för att utveckla sitt tänkande. På så sätt får eleverna möjligheten att interagera och lära av 

varandra. Dysthe menar att den dialogiska undervisningen kommer att resultera i att eleverna: 

[…] lär sig lyssna till andras röster, se andra perspektiv och synsätt, ställa frågor och 

söka efter svar tillsammans med andra […] Ett flerstämmigt och dialogiskt klassrum 

är som jag ser det en nödvändighet, inte bara för att man ska lära sig ämnen och lära 
sig tänka självständigt, utan också för att det är en modell för hur människor 

fungerar i ett demokratiskt samhälle. (1996:249) 

 

Dysthe kopplar härmed interaktion och samtal till demokratibegreppet. Det är alla människors 

rättighet att utvecklas kommunikativt för att kunna verka ute i samhället och för att kunna 

göra sina röster hörda.  

 

De analysbegrepp för den dialogiska diskursen som Dysthe (1996:58-61) använt sig av i sin 

forskning är bland annat autentiska frågor, uppföljning samt positiv bedömning. Begreppen är 

hennes tolkning av Nystrand & Gamorans studie av samspelsmönster i klasser i USA (se 

vidare i 1991 b). Ett kännetecken för autentiska frågor är att de inte har ett givet svar och ger 

därför eleverna möjlighet att bidra med egna yttranden i diskussionen. I och med att läraren 
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inte har givna svar till frågorna får elevernas egna tolkningar, förståelse och reflektion en 

given plats i dialogen. Dysthe menar att autentiska frågor på så sätt öppnar upp för 

uppföljning och positiv bedömning av elevens svar. Uppföljning av elevens svar innebär att 

läraren använder informationen för att föra dialogen framåt. När läraren använder sig av 

denna metod ger denne eleven bekräftelse på att svaret var bra och tillräckligt. Dialogen får 

ett naturligare flöde utan avbrott. Vidare beskriver Dysthe vad positiv bedömning innebär 

och varför den är viktigt att införa i ett klassrum. Hon menar att positiv bedömning signalerar 

att läraren ser eleven som en kunskapskälla och därmed som ett viktigt bidrag i klassen. 

Saknas däremot en positiv bedömning kan en dialog aldrig införlivas.  

 

Metod 

I följande avsnitt beskrivs den valda metoden för datainsamlingen. För att uppnå studiens 

syfte baseras undersökningen på kvalitativa intervjuer. Inom kvalitativa studier vill forskaren, 

enligt Jan Trost (2005:7), undersöka, förstå resonemang och handlingsmönster inom ett 

undersökningsområde. De kvalitativa intervjuerna har i denna studie för avsikt att förstå och 

urskilja hur muntlig kommunikation används som redskap för inlärning i 

andraspråksundervisning ur ett lärarperspektiv. Intressant är att utröna i vilka 

undervisningssituationer som den muntliga kommunikationen lämpar sig bäst och hur 

styrdokumenten speglar sig i undervisningen.  

 

Undersökningsgrupp 

I studien deltog sammanlagt fem lärare med svenska som andraspråk som undervisningsämne, 

verksamma på högstadieskolan samt på gymnasieskolan. Informanterna är verksamma i två 

kommuner i Norrbotten och är icke slumpmässigt utvalda. På grund av få verksamma svenska 

som andraspråkslärare kontaktades samtliga inom gymnasieskolan och högstadiet i de två 

kommunerna med en förfrågan att delta i min studie. De som gav ett positivt svar till att delta 

blev totalt fem lärare. Samtliga har högskolepoäng i ämnet svenska som andraspråk. Två av 

intervjupersonerna är verksamma inom gymnasieskolan och tre arbetar på grundskolan. Deras 

erfarenhet av att undervisa i ämnet varierar mellan sex månader och tjugosju år.  
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Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjuer innebär, enligt Trost (2005:23), att det ur intervjun går att förstå hur 

informantens föreställningsvärld ser ut, hur denne tänker och känner samt vilka erfarenheter 

denne har. 

 

För att erhålla utförliga och fylliga svar är intervjufrågorna konstruerade på så sätt att de faller 

inom ramen för låg grad av standardisering och låg grad av strukturering. Låg grad av 

standardisering innebär att frågorna inte kommer att ställas i exakt samma ordning och med 

samma tonfall utan intervjuaren kommer att ta hänsyn till informantens språkbruk och till 

intervjusituationen. Frågorna samt följdfrågorna kommer att ställas i den ordning som är 

lämpligast beroende på svaren som informanten ger. Enligt Trost (2005:19f) ger frågor med 

låg standardisering stora variationsmöjligheter. Låg grad av strukturering innebär att frågorna 

är öppna till sin karaktär och har inte fasta svarsalternativ. 

 

Intervjuguiden består av sammanlagt nio huvudfrågor med följfrågor. De nio frågorna är 

sedan indelade i tre olika teman där den första delen berör lärarens uppfattning och syn på 

samtalets roll i undervisningen. Andra delen inrymmer frågor som berör samtalens 

utformning i undervisningen och den sista delen berör lärarens uppfattningar kring 

styrdokumentens inverkan i undervisningen gällande samtal och kommunikation.   

  

Genomförande 

Samtliga intervjuer har ägt rum på informanternas arbetsplatser. Intervjuerna har spelats in på 

band för att minska risken för att information faller bort. Bandspelare möjliggör större 

fokusering på intervjufrågorna och svaren vilket Trost (2005:54) nämner i boken, Kvalitativa 

intervjuer. Under intervjun har däremot anteckningar använts i viss mån. Intervjuaren har 

kunna föra anteckningar över sådant som inte kan registreras av bandspelare såsom 

tolkningar, irritation, kringhändelser samt kroppsspråk. Det som måste tas i beaktning, viket 

Patel & Davidsson (2003:83) nämner i boken Forskningsmetodikens grunder - Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning, är att den intervjuade troligtvis kan känna sig 

hämmad och besvärad över att spelas in på band. 
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Analys och tolkning 

Vid första skedet lyssnade jag på samtliga inspelningar för att sedan göra en sammanfattning 

av varje intervju. Sammanfattningen av varje intervju omstrukturerades så att strukturen 

passade intervjuguiden. Enligt Trost (2005:127) bidrar detta till att samtliga intervjudata får 

samma struktur och blir därmed lättare att analysera och jämföra. Vidare menar Trost att allt 

irrelevant material som inte har med studien att göra tas bort. Det kan dessvärre innebära att 

man går miste om information. Positivt är att hela intervjun finns kvar på band. Det som 

kontinuerligt har tagits hänsyn till är risken att övertolka det insamlade materialet. Steinar 

Kvale poängterar i Den kvalitativa forskningsintervjun (1997:149) att det dock alltid sker en 

tolkning av talspråket när det transkriberas till skriftspråk.  

 

Efter sammanställning av det empiriska materialet diskuteras och analyseras materialet under 

avsnittet Resultatdiskussion. Intervjuerna har tolkats, ställts mot varandra samt mot 

läroplanernas utsagor.  

 

Styrdokumenten  

Under följande rubriker kommer de olika styrdokumentens utsagor om kommunikationens 

och samtalets roll och betydelse i skolan att presenteras. De styrdokument som kommer att 

studeras närmare är läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo94), läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94) samt kursplanen för 

svenska som andraspråk. 

 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet är uttryck som kommunikation och samspel 

något återkommande i texterna. Det är något som väger tungt bland många andra viktiga 

punkter i läroplanen. Med den ökade internationaliseringen kommer även krav på människors 

förmåga att leva och inse värdet att verka i en kulturell mångfald. Läroplanen lyfter därför 

fram skolan som ”[…] en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett 

ansvar att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där”. (1994:4)  

 

Skolan ska även bidra till att olika åsikter och uppfattningar gör sig hörda. Skolan ska med 

andra ord utveckla elevernas förmåga att samtala och kommunicera om sådant där skilda 
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uppfattningar påträffas. Skolan ska ”[…] framhålla betydelsen av personliga 

ställningstaganden och ge möjligheter till sådana”. (1994:4) 

 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet går att läsa följande: 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. 
(1994:5) 

 

Skolan ska bland annat ”[…]sträva efter att varje elev lär sig att utforska, lära och arbeta både 

självständigt och tillsammans med andra, befäster en vana att självständigt formulera 

ståndpunkter grundade på såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska övervägande, 

utvecklar ett rikt och nyanserat språk”. Skolan ska även ”[…] sträva mot att varje elev lär sig  

att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att formulera 

och pröva antagande och lösa problem, för att reflektera över erfarenheter och kritiskt granska 

och värdera påstående och förhållanden”. (1994:6) 

 

Efter grundskolan ska varje elev behärska det svenska språket och kunna lyssna och läsa 

aktivt och kan uttrycka idéer och tankar i tal och skrift. (1994:10) 

 

Som tidigare nämnts går det att konstateras att kommunikationen är en stor och viktig del i 

läroplanen för det obligatoriska skolväsendet. Samtliga utsagor i Lpo94 kan kopplas till de 

olika presenterade forskarnas utsagor i uppsatsen. Begreppen demokrati, samspel, interaktion, 

kommunikation och språkutveckling går hand i hand både i läroplanen och i forskningen.  

 

Inger Lindbergs (2005) forskning inriktar sig på samtalet och interaktionens betydelse i 

inlärningsprocessen. Hon menar att eleverna måste få möjlighet att använda språket i 

utforskande syfte för att en djupare inlärning ska äga rum. Eleverna måste ges möjligheten att 

bland annat tolka verkligheten, organisera sitt handlande och omforma sina kunskaper i 

samspel med andra. Ulrika Tornbergs (2005) forskning tar framförallt upp samspel och 

kommunikation mellan elever samt mellan lärare och elev som något betydelsefullt i 

inlärningen. Hon menar även att problemlösning i grupp ger bättre resultat. Dysthes (1996) 

forskning är inriktad på interaktion och dialog för att för att vidare förklara att ett flerstämmigt 

klassrum där elever lär av varandra är en förutsättning för inlärningsprocessen. Tomas 

Englund (2000) knyter ihop alla ovanstående begrepp och menar att samtal är en viktig 
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komponent i ett mångkulturellt och demokratiskt klassrum. Varje medborgare ska ges 

möjligheten att uttrycka sina åsikter för att sedan överväga sina och andras åsikter. Intressant 

är det därmed att se om detta speglar sig i lärarintervjuerna och i svenska som 

andraspråksundervisningen.  

 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna 1994 

De slutsatser som kan dras efter en utvärdering av läroplanen för de frivilliga skolformerna är 

att kommunikationens betydelse och roll i fostrandet av demokratiska medborgare inte präglar 

styrdokumenten i lika hög grad som i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet.  

 

Under första avsnittet som rör skolans värdegrund och uppgifter lyfter Lpf94 fram, liksom 

läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, att ”skolan är en social och kulturell mötesplats 

som har både möjlighet och skyldighet att stärka förmågan, att leva med och inse de värden 

som ligger i en kulturell mångfald, hos alla som arbetar där” (1994:3). Ur citatet kan läsaren 

förstå att eleverna ska få möjligheten att utvecklas socialt, vilket kräver att kommunikation 

och sampel finns invävda i undervisningen och i arbetet längs vägen.  

 

Ett exempel där kommunikationen lyfts fram är i att ett av de gemensamma målen för de 

frivilliga skolformerna. Skolan ska dels utveckla elevernas sociala kompetens och dels den 

kommunikativa kompetensen (1994:5). Ett annat exempel kan läsas under avsnittet ”Mål och 

riktlinjer” där ett av de mål som ska uppnås är att varje elev ska efter utbildningen ”[…] 

kunna uttrycka sig i tal och skrift så väl att elevernas språk fungerar i samhälls-, yrkes- och 

vardagslivet” (1994:10). 

 

Ovanstående citat kan oproblematiskt tolkas och förstås utifrån ett 

kommunikationsperspektiv. Trots att denna läroplan inte lyfter fram kommunikationens 

betydelse lika konkret som läroplanen för det obligatoriska skolväsendet kan det ändå 

konstateras att det finns presenterat, dock mindre utförligt.  

 

Kursplaner i svenska som andraspråk 

Kursplanerna i svenska som andraspråk konkretiserar läroplanernas utsagor ytterligare. 

Begreppet kommunikation är något som återkommer dels i ämnesbeskrivningen och dels i 

kursmålen.  
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Syftet med ämnet svenska som andraspråk är främst att elever med ett annat modersmål än 

svenska ska få möjligheten att utveckla god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt. 

I ämnesbeskrivningen lyfts det fram att det är genom kommunikation med andra och genom 

läsning och eget skrivande som eleverna, bland annat lär sig se sammanhang, tänka logiskt 

samt kritisk granska och värdera. För att samtliga elever aktivt ska kunna delta i samhällslivet 

är behärskning av språket i tal och skrift en förutsättning.  

 

En av många gemensamma mål för kursplanerna är att eleven ska kunna förmedla åsikter, 

erfarenheter och iakttagelser i tal och skrift. Eleven ska vilja och våga använda det svenska 

språket för muntlig och skriftlig kommunikation. Att diskutera och samtala om aktuella frågor 

och sociala och kulturella företeelser, beskriva erfarenheter av sin kultur och jämföra med den 

svenska kulturen är ett annat mål i kursplanerna för svenska som andraspråk.  

 

Kommunikation och behärskning av språket är härmed tydligt kopplat till det Tomas Englund 

(2000) vill lyfta fram. Om eleverna inte får möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga 

tillsammans med andra kommer de inte heller erhålla verktygen de behöver för att verka i en 

demokrati.  

 

Resultat  

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet som består av totalt fem lärarintervjuer. 

Intervjuerna har sammanställts i tre olika områden; lärarens allmänna syn på samtalet som 

redskap för inlärning, hur samtal tillämpas i undervisningen samt läroplanens inverkan och 

påverkan. För att underlätta läsningen har fiktiva namn använts. 

 

Intervju 1 

Lärarens tankar kring samtal  

Intervjupersonen Tomas anser att det är viktigt med samtal. Vidare säger han att det är viktigt 

att behärska svenska språket och göra sig förstådd ute i arbetslivet och samhällslivet. Läraren 

säger sig arbeta med samtal i undervisningen, men beskriver inte i vilken utsträckning. Syftet 

med samtalen är att eleverna lär sig att uttrycka sig avslappnat utan att behöva tänka på 
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grammatiken. Innehållet är det viktigaste och eleverna ska genom samtal bli säkrare på 

språket. Tomas tycker att samtal är ett effektivt redskap för inlärning för att eleverna då lär sig 

att förmedla tankar och åsikter. Han anser att det finns ett stort behov att arbeta mer med 

samtal och kommunikation, både i den egna undervisningen och allmänt i skolan. Han säger 

att allt fler elever uttrycker att de arbetar för lite med samtal, vilket de ser när det samtalar 

utanför skolans väggar. Språket räcker ibland inte till och det språkliga flytet finns inte där.  

 

De hinder som läraren kan se i andraspråkundervisningen är otryggheten i en del elevgrupper. 

Känner den enskilda eleven otrygghet i undervisningen är det ett enormt hinder för att kunna 

delta i samtal. Tomas nämner att även språkkunskaper kan vara ett hinder. Han menar att då 

eleverna i gruppen befinner sig på olika nivåer språkmässigt kan det påverka elevens 

självförtroende och vill därmed inte delta i olika typer av samtal. Ett annat hinder kan även 

vara den kulturen eleven bär med sig. Elever som har svårigheter med att uttrycka sina åsikter 

och delta i samtal kan bero på att de i sina egna länder inte fått uttrycka dessa, vilket han 

tycker att det är viktigt att ha i åtanke.  

 

Samtalens utformning i undervisningen 

Tomas hittar både samtal som är färdigkonstruerade med vad han kallar rätt-och-fel frågor, 

men även samtal som bygger på öppna frågor. Läraren anser att båda typerna måste finnas 

med beroende på elevernas nivå. Han tycker att den ena inte kan utesluta den andra, utan ska 

bygga på varandra.  

 

I de studiemoment som läraren anser att samtal är ett effektivt redskap är allt från större 

temaområden till olika grammatiska moment. Han menar att samtal kan användas inom alla 

arbetsområden. Som tidigare nämnts kan motståndet mot att delta i samtal bero på elevernas 

vana att arbeta med rätt-och-fel frågor. Eleverna har svårare att delta i samtal som kräver att 

de personligt tillför något i diskussionen. Han nämner att det kan bero på rädsla att någon 

utomstående ska höra deras tankar och åsikter. Områden där eleverna är mer aktiva är inom 

litteraturundervisningen. Det som läraren arbetar med när det finns ett elevmotstånd är bland 

annat med litteratur och texter, som tar upp ämnen som inte är så laddade samt med 

klassrumsklimatet. 

 

Läroplanens inverkan 

Läraren anser att läroplanen ger utrymme att arbeta mer med samtal.  
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Intervju 2 

Lärarens tankar kring samtal  

Karin beskriver att hon inledningsvis arbetar på ett väldigt medvetet plan där samtal är tydligt 

inplanerade. Hon säger att det är via den som första kontakten sker. Enligt lärarens 

uppfattning är syftet med samtalen till en början att nå eleverna, få dem trygga, för att sedan 

genom mer strukturerade samtal med ett bestämt syfte uppnå kunskapsmålen.  

 

Karin anser att samtal är ett mycket effektivt redskap för inlärning. Hon anser även att hon 

arbetar kontinuerligt med samtal och önskar därför inte arbeta mer med det. De hinder som 

finns för att verkställa muntlig kommunikation i klassrummet är elevgruppen och den 

enskilda eleven. Hon menar att problem uppstår när eleven inte känner trygghet och tillit. 

Språkkunskaperna anser hon inte vara ett hinder utan säger att samtal kan föras på alla nivåer. 

Hon nämner att innehållet i samtalen däremot kan skilja sig åt beroende på nivån. I sin 

undervisning hittar läraren både samtal som är färdigkonstruerade med ledande frågor och 

samtal som uppkommer av spontanitet med öppna frågor. Hon anser att den senare är mer 

effektiv.  

 

Samtalens utformning i undervisningen 

Karin nämner att det är effektivt att använda sig av samtal som inlärningsredskap i 

studiemoment som inrymmer litteratur. Det motstånd som hon har erfarenhet av är otrygghet. 

Läraren känner att hon ibland inte riktigt når fram då eleven ej vill svara eller vara spontan. 

Karin nämner att det då är viktigt att få eleven att slappna av. 

 

Områden där elever är mindre talföra är områden som rör exempelvis kvinnor och män och 

dess skilda villkor. Det läraren gör för att elever som uppvisar ett motstånd mot att delta är att 

lirka tills eleven ”slappnar av och tinar upp”.  

 

Läroplanens inverkan  

Karin säger att läroplanen lämnar undervisningens upplägg och innehåll öppet för att arbeta 

med det eleverna behöver. Hon säger att hon inte bryr sig om läroplanen utan inom svenska 

som andraspråk är det elevernas behov i fokus.  
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Intervju 3  

Lärarens tankar kring samtal  

Eva beskriver att samtal i undervisningen alltid är inplanerade med syfte att som lärare ställa 

frågor för att se om eleven har förmågan att svara för att i sin tur utveckla språket. Syftet är att 

framföra egna tankar och åsikter samt diskutera dessa.  

 

Hon anser att samtal är ett effektivt redskap för inlärning, speciellt i en lagom stor grupp. Eva 

uttrycker också en önskan att arbeta mer med samtal. På grund av elevunderlaget anser hon 

dock att det blir lätt enformigt och odynamiskt när eleven inte kan delge och ta del av andras 

åsikter och tankar.   

 

Det hinder som Eva tycker sig finna för att verkställa muntlig kommunikation i klassrummet 

är i detta fall den enskilda eleven. Otrygghet kan vara en annan orsak till att samtal i 

klassrummet är svåra att bedriva. Läraren nämner att så kan vara fallet i nya grupper, även i 

andra undervisningsämnen.  

 

De samtalskonstellationer som läraren kan hitta i sin egen undervisning är samtal där läraren 

ställer frågor och eleven svarar. På grund av elevunderlaget är det svårt att sätta samman en 

givande och naturlig samtalssituation. Eleven känner sig automatisk i underläge när endast 

läraren och eleven finns närvarande. 

 

Samtalens utformning 

De studiemoment där muntlig kommunikation som redskap för inlärning lämpar sig bäst är 

inom litteraturläsning. Eva säger att undervisningen i nuläget består av samtal kring en 

konkret text. Läraren nämner än en gång svårigheterna med att endast ha en elev som 

dessutom inte vill/kan delta i samtal som kräver egna resonemang. Eleven har förmodligen 

inte ett nog stort ordförråd för att kunna föra mer avancerade samtal. Läraren säger även att 

otrygghet kan vara orsaken till att eleven inte vill delta. Hon säger även att det är svårt att få 

uttömmande svar av eleven.  

 

De områden där eleverna kan uppvisa ett större motstånd mot att delta i samtal är inom ämnen 

som förknippas med kultur och identitet. Det Eva arbetar mycket med när hon möter 
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elevmotstånd är att främst få eleverna att känna sig trygga. Detta gör hon initialt med samtliga 

grupper i alla ämnen hon undervisar i. 

 

Läroplanens inverkan 

Eva kan inte ge några konkreta exempel på hur läroplanen ger utrymme för att arbeta med 

samtal utan hänvisar till kursplanen och konstaterar att den ger ett utrymme för samtal och 

muntlig kommunikation.  

 

Intervju 4 

Lärarens tankar kring samtal  

Initialt arbetar Peter på ett medvetet plan där samtal är tydligt inplanerade. Samtal menar han 

är viktiga alla lägen. Samtalets utförande beror, enligt Peter, på hur mycket eleverna kan och 

på deras ordförråd. Han säger att man kan samtala utan att kunna så mycket.  

 

Enligt Peter är samtal ett mycket effektivt redskap för inlärning, speciellt när det kan samtalas 

om händelser och filmer. Han säger att det även är ett effektivt redskap inom 

litteraturundervisning. Det spontana samtalet är däremot det bästa. I början innan en relation 

etablerats består undervisningen mer av organiserade samtal. Peter anser att samtal är ett 

effektivt redskap för inlärning för att det ger tid för eftertanke. Även samtal som är 

konstruerade i förväg och är inplanerade där eleverna har använt sig av lexikon m.m. kan vara 

effektiva. Eleverna lär sig på så sätt nya ord även genom att använda dessa i tal. Peter önskar 

inte arbeta mer med samtal utan känner att det får nog utrymme i undervisningen. 

 

De hinder som Peter menar kan uppstå för att verkställa muntlig kommunikation i 

klassrummet är den enskilda individen och dess otrygghet i gruppen. Språkkunskaperna i sig 

menar han inte är ett hinder då samtal kan föras på samtliga nivåer.  

 

De samtalstyper som Peter kan hitta i sin egen undervisning är både samtal som är 

konstruerade och styrda samt samtal som sker spontant, vilket enligt honom är det optimala. 

  

Samtalens utformning 

Det studiemoment där muntlig kommunikation som redskap för inlärning lämpar sig bäst är 

inom litteraturläsning och inom olika temaområden.  
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Peter säger att han ibland kan se ett motstånd mot att delta i samtal vilket kan bero på att 

elever känner otrygghet eller att ett känsligt område kommer på tal.  Peter säger också att 

motståndet kan bero på vilken elevsyn som läraren har och förmedlar. Orsaken kan vara att 

eleven känner att han ska vara passiv och inte känner att han kan tillföra något i 

undervisningen, diskussioner och samtal. Läraren måste förmedla att det är ett ömsesidigt 

samspel med en tvåvägskommunikation. Områden som kan vara svåra att prata om är 

känsliga områden som kärlek och sexualitet där spridning av rykten kan ske. Släktingar kan 

eventuellt höra och skvallra till andra kamrater. När Peter möter ett motstånd jobbar han 

mycket med gruppen för att bygga upp en trygghet. 

 

Läroplanens inverkan 

Peter anser att läroplanen talar för en undervisning där samtal har en lika stor plats som det 

skrivna ordet. Han anser dock att läroplanen tolkas för mycket åt samtalshållet. Peter tycker 

även att det är viktigt att arbeta med det skrivna och inte vara rädd för att korrigera i skriften.  

 

Intervju 5  

Lärarens tankar kring samtal  

Anette säger sig arbeta medvetet med samtal i undervisningen. Hon säger att det är viktigt för 

svenska som andraspråkseleverna att få använda språket inom olika områden och utveckla sin 

svenska.  

 

Läraren anser att det är ett effektivt redskap för inlärning där olika åsikter får komma till tals 

och där elever får lyssna på varandra. Anette anser att hon arbetar väldigt mycket med 

muntlig kommunikation. De hinder som hon anser kan finnas för att föra samtal är fantasin.  

 

Samtalens utformning 

Anette nämner inte konkret vilka samtalstyper hon kan hitta i sin egen undervisning utan ger 

istället exempel på hur undervisningen kan se ut. Hon berättar att de pratar i små grupper om 

aktuella händelser och läser artiklar ur dagstidningar. De samtalar om hur eleverna haft det i 

sina hemländer, om skolsituationen och vad de vet om det kommande arbetsområdet. De 

spelar också olika spel exempelvis ”Konversera mera”, ”Fråga mera”. Genom samtal i olika 

situationer och i alla ämnen stärks elevernas kunskaper hela tiden. 
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Anette berättar utförligt om de olika studiemoment där samtal är mer lämpligt. Hon nämner 

att det är väldigt intressant att se när eleverna arbetar med ordspråk och olika talesätt samt hur 

de tyder ordspråken genom att para ihop text och bild och samtala om dem. Om motstånd att 

delta säger Anette att de flesta eleverna är engagerade och aktiva i samtalen. När eleverna 

arbetar med aktuella händelser är det alltid någon som kan berätta att de sett det på tv eller att 

föräldrarna har berättat om det. Hon berättar däremot om en erfarenhet där en yngre elev hade 

svårt att delta i samtal på grund av ett väldigt dåligt tal. Eleven var svår att samtala med men 

visade gärna med hjälp av charader, genom att rita eller genom att svara med enstaka ord. 

Anette nämner även betydelsen av att arbeta med bildserier som eleverna sedan får berätta 

om. 

  

Läroplanens inverkan 

Samtalen i Anettes undervisning har elevernas erfarenheter som utgångspunkt och därför 

anser hon att hon arbetar aktivt utifrån läroplanen. 

 

Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras intervjuernas resultat. Resultatet av intervjuerna har ställts mot varandra, 

mot läroplanernas yttrande om samtalets och kommunikationens betydelse i undervisningen 

samt mot den forskning som presenterats i studien. För att få en bättre överblick har 

diskussionen delats in i tre underrubriker så att det följer intervjuunderlagets mall.   

 

Lärarnas syn på samtal i undervisningen 

Samtliga lärare har poängterat betydelsen av samtal i undervisningen, framförallt i grupper 

som består av elever med vitt skilda kulturer, religioner, bakgrunder och erfarenheter. Samtal 

är även en naturlig del i undervisningen och en lärare säger att det är via den som första 

kontakten sker. Det finns dock olika syften med att föra samtal i undervisningen. Samtal 

syftar dels till att nå eleverna och få dem att känna sig trygga och dels till att eleverna lär sig 

att uttrycka sig avslappnat inom olika områden för att vidare kunna uttrycka egna tankar och 

åsikter.  

 

Samtliga lärare anser att samtal är en viktig del i undervisningen och att det är ett effektivt 

redskap för inlärningen. Av intervjupersonerna säger samtliga att samtal är effektivt att 
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använda sig av i undervisningen, däremot motiverar inte alla lärare detta ställningstagande. 

Informanten Tomas tycker att samtal är ett effektivt redskap för att eleverna ska lära sig att 

förmedla tankar och åsikter. Peter anser att samtal är effektivt för att det ger tid för eftertanke. 

Informanten Anette motiverar att samtal är ett effektivt redskap genom att eleverna på så sätt 

kan delge och lyssna på varandras åsikter och tankar. Med hjälp av Dysthes (1996) forskning 

och begrepp dialogiska klassrum kan lärarnas förklaringar tolkas som att de arbetar i riktning 

att fostra demokratiska medborgare. Dysthe säger bland annat att dialogiska klassrum är en 

modell för hur människor fungerar i ett demokratiskt samhälle.  

 

Lärarnas användning av samtal, dialog och kommunikation i klassrummet speglar sig även i 

läroplanernas utsago. Genom samtal, interaktion och samarbete bidrar skolan och lärarna att 

olika åsikter och uppfattningar gör sig hörda. Tomas Englund (2000) beskriver att när 

eleverna får pröva sitt ställningstagande, sina åsikter och tankar, verkar eleverna i ett 

mångkulturellt och demokratiskt klassrum. De två informanterna Karin och Eva nämner dock 

inte konkret varför samtal är effektivt att använda sig av för att nå kunskapsmålen. 

 

De hinder som kan finnas för att verkställa en samtalssituation skiljer sig inte markant åt 

mellan intervjupersonerna. De hinder som jag har hittat och kan utläsa ur intervjumaterialet är 

främst otrygghet hos den enskilda eleven och gruppen. Det är endast informanten Tomas som 

anger språkkunskaper som ett hinder. Han motiverar det med att eleven kan känna osäkerhet i 

en grupp där det finns stora skillnader språkmässigt och väljer därför att inte delta.  Tomas 

nämner även att kulturella skillnader kan vara ett hinder. Elever som inte är vana vid en 

pedagogik som utgår från att samtliga parter är lika betydelsefulla och kan bidra till ett samtal, 

är svårare att göra delaktiga. Med hjälp av Hultins avhandling kan elevmotståndet förstås och 

förklaras med att eleverna bland annat kan känna ett obehag att muntligt delta i 

diskussionerna. Samtalsgenren det undervisade förhöret är den genre där elevmotståndet är 

störst, enligt Hultin. Informanternas utsagor om elevmotstånd skulle kunna bero på 

undervisningsupplägget. Om lektionerna går ut på att kontrollera och hitta kunskapsluckor 

hos eleverna är det troligt att ett större motstånd mot att delta i samtal råder. Två av 

intervjupersonerna uttrycker tydligt att färdigkonstruerade frågor samt rätt-och-fel frågor har 

ett utrymme i undervisningen, vilket kan vara orsaken till motståndet. Eleverna har inte 

utrymme att uttrycka sig och pröva sina tankar mot någon annan på grund av att det korrekta 

svaret finns hon läraren.  
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Samtalens utformning 

De samtalstyper som intervjupersonerna hittar i sin egen undervisning anser jag inte skilja sig 

åt. De förklarar samtalen på olika sätt och med hjälp av olika begrepp. De samtal som 

exempelvis Karin hittar i sin egen undervisning är både samtal som är färdigkonstruerade med 

ledande frågor och samtal som uppkommer av spontanitet med öppna frågor. Hon anser att 

den senare är mer effektivt, speciellt när eleverna arbetar utifrån litteraturen.  Tomas 

förklaring till de samtal han hittar i sin undervisning liknar Karins förklaring. Tomas finner 

både samtal som är färdigkonstruerade med rätt-och-fel frågor, men även samtal som bygger 

på öppna frågor. Han anser att båda typerna måste finnas med beroende på elevernas nivå och 

att den ena inte kan utesluta den andra med att de däremot ska bygga på varandra. Där samtal 

fungerar effektivt som redskap är, enligt Tomas, både inom olika typer av temaområden och 

när eleverna arbetar med grammatiska moment.  Elever som är vana att arbeta med rätt-och-

fel frågor har en tendens att tycka att det är svårare att delta i samtal som kräver att de själva 

tillför något i diskussionen. Områden där elever kan vara mer aktiva är inom litteraturläsning. 

Eva däremot hittar endast samtal som består av frågor (ställda av lärare) och elevens svar. 

Hon nämner dock, liksom Tomas, att muntlig kommunikation som redskap för inlärning 

lämpar sig bäst inom litteraturläsning. Anette nämner inte konkret vilka samtalstyper hon kan 

hitta i sin egen undervisning utan ger istället exempel på hur undervisningen kan se ut. Peter 

beskriver att de olika samtalstyper som han kan finna i sin egen undervisning är 

färdigkonstruerade och styrda samtal samt spontana samtal.  

 

Genom lärarnas svar kan jag tolka och utläsa att det finns beskrivningar av både dialogiska 

och monologiska samtal i samtliga klassrum. Både Karin och Peter beskriver sina 

monologiska samtal som samtal med förkonstruerade och ledande frågor, men det dialogiska 

samtalet är däremot lite svårare att urskönja. Karin kan mena att spontaniteten kommer ur 

öppna frågor som ger eleverna utrymme. Då kan jag tycka att Karin även arbetar i ett 

dialogiskt klassrum. Tomas beskriver även han, klart och tydligt de två olika samtal som finns 

representerade. Eva är den enda som ärligt säger sig endast hitta monologiska samtal i sin 

undervisning. Hon anger den enda eleven som orsak. Hon är med andra ord medveten om att 

samtalssituationen lätt blir konstlad i och med att hon endast har en elev. 

 

Utifrån intervjuerna kan det åtminstone hittas två olika samtalsgenrer, som Hultin (2006) 

presenterar i sin avhandling. Det undervisade förhöret finns i samtliga klassrum utom i Evas. 
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Hon berättar tydligt att den ensamma eleven är orsaken till att samtal med dialogisk karaktär 

inte går att genomföra kontinuerligt. Inom samtalsgenren det undervisade förhöret är det, 

enligt Hultin, vanligt att eleverna visar ett motstånd mot att delta. Intressant är att min studie 

visar på detsamma. Alla beskriver att de mött ett motstånd. Det mest påtagliga exemplet är 

Evas som beskriver att undervisningen till större del består av det undervisade förhöret. Hon 

beskriver, liksom Hultin, att frågorna (som oftast ställts av läraren) antingen möts med tystnad 

eller minimalistiska svar. Viktigt här att nämna att tystnaden inte bara kan tolkas som 

motstånd, utan kan även innebära att eleven håller med någon annan.  

 

Intervjuerna visar som tidigare nämnts att det kan finnas ett visst motstånd mot att samtala i 

undervisningen. I en del fall beror detta bland annat på elevernas känsla av otrygghet, som 

diskuterades initialt. Karin och Peter är två som nämner otrygghet som en vanlig orsak till att 

en del elever uppvisar ett motstånd. Peter säger också att motståndet kan bero på vilken 

elevsyn som läraren har och förmedlar. Känner eleven att han/hon ska vara passiv och inte 

kan tillföra något i undervisningen, diskussioner och samtal kommer eleven att uppvisa ett 

motstånd mot att delta. Läraren måste förmedla att det är ett ömsesidigt samspel med en 

tvåvägskommunikation. Områden som rör kärlek och sexualitet kan vara speciellt svåra att 

samtala om. När Peter möter ett motstånd jobbar han mycket med gruppen för att bygga upp 

en trygghet.  I likhet med Peter anser Eva att samtal som rör områden som kultur och identitet 

är känsliga att samtala om och kan få samtal att stanna upp på grund av motstånd. Karin säger 

också att frågor som rör kvinnor och män även är ämnen som kan låsa upp ett samtal. Tomas 

nämnde de hinner han kan finna i sin egen undervisning under föregående rubrik. Han anger 

kulturella skillnader som ett vanligt hinder för att elever ska delta i samtal.  

 

Det andra samtalsgenre som jag anser mig hitta i intervjuerna är det texttolkande samtalet. 

Fyra av informanterna nämner på olika sätt att samtalen kan delas in i olika teman som är 

kopplade till texterna. Denna samtalsgenre ligger mellan det dialogiska och monologiska 

samtalet. I den kan både miniföreläsningar och öppna frågor som inte är strikt strukturerade 

ingå. I regel är det läraren som ställer frågorna, men både lärare och elev är delaktiga. Inom 

denna genre är det inte heller lika vanligt som i det undervisade förhöret med tydligt 

elevmotstånd. I och med att talaren är lika viktig som lyssnaren, anses inte aktivt lyssnande 

vara ett motstånd. Följden av att inte föra dialogiska samtal i undervisningen, är som Dysthe 

nämner tidigare, att eleverna inte lär sig tänka självständigt och därmed inte heller kan komma 

att fungera i ett demokratiskt samhälle. I mångkulturella klassrum bestående av vitt skilda 
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kulturer och erfarenheter är det än viktigare att undervisningen består av dialogiska samtal. I 

dessa grupper är det viktigt, som Lindberg (2005) framhäver, att eleverna gör sina röster 

hörda samt prövar sina åsikter och tankar mot andras. Undervisning bestående av samtal med 

dialogisk karaktär närmar sig det demokratiska samhället som eleverna verkar i.  

 

Läroplanens inverkan på samtalen i undervisningen 

Samtliga intervjupersoner anser att läroplanen ger det utrymme som behövs för att arbeta med 

och föra samtal i undervisningen. Tyvärr ger inte alla intervjupersoner exempel på vilket sätt 

läroplanen ger utrymme. Tomas liksom Eva anser att det är en tolkningsfråga men motiverar 

inte det.  Karin säger att läroplanen lämnar undervisningens upplägg och innehåll öppet för att 

arbeta med det eleverna behöver. Hon säger att hon inte bryr sig mycket i läroplanen utan 

inom svenska som andraspråk är elevernas behov i fokus. Om eleverna behöver utveckla den 

muntliga kommunikationen arbetar Karin med den delen. Peter anser att läroplanen ger nog 

stort utrymme för att samtal ska ha en lika stor plats som det skrivna ordet. Han kan dock 

tycka att läroplanen tolkas väl mycket åt samtalshållet. Peter tycker även att det är viktigt att 

arbeta med det skrivna och som lärare inte vara rädd för att rätta och korrigera i skriften, till 

skillnad från Tomas. Anette anser att läroplanen ger utrymme för elevsamtal, på grund av att 

samtalen som finns i undervisningen utgår från elevernas erfarenheter.  

 

Viktiga slutsatser att poängtera och lyfta fram är att de intervjuade lärarnas arbetsmetoder i 

klassrummen inte skiljer sig markant åt. Samtalen i klassrummen är dels dialogiska och dels 

monologiska. Det optimala och målet för samtliga informanter är att det i klassrummen ska 

föras dialogiska samtal, men det är beroende av bland annat klassrumsmiljö och 

gruppdynamiken. Trygghet hos den enskilda individen och i gruppen är en förutsättning för 

att närma sig dialogiska samtal och flerstämmiga klassrum. Studien visar därmed att 

läroplanerna gör sig gällande i undervisningen vad gäller samtal och elevsamarbete, men på 

olika sätt. Att arbeta med litteratur i undervisningen och arbeta med olika teman är bra 

förutsättningar för att närma sig dialogiska klassrum vilket även lyfts fram av intervjuade 

lärare. Trots att deras utsagor om hur läroplanen ger utrymme för samtal är korta och koncisa 

kan jag i intervjumaterialet se att deras utsagor i många fall överrensstämmer med vad 

läroplanerna säger. Intressant att se är att en av informanterna tydligt uttalar att denne inte 

”bryr sig om läroplanen” utan det är eleverna som är i fokus. Ur intervjumaterialet kan jag 
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däremot konstatera att denne visst arbetar mot läroplanen genom exempelvis litteraturen samt 

samtal bestående av öppna frågor.  
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   Bilaga 1  

Lärarintervju 

Samtal som redskap för inlärning… 

 

Din syn på samtalets roll i undervisningen: 

 I vilken utsträckning arbetar du med samtal medvetet och vad är syftet med de olika 

samtalstyperna?  

 På vilket sätt tycker du att samtal är effektivt/inte effektivt redskap för inlärning?  

 Hade du önskat arbeta mer med muntlig kommunikation? 

 Vilka hinder finns det för att verkställa muntlig kommunikation i klassrummet? 

 Läroplan 

 Arbetsmiljö 

 Klassrumsmiljö 

 Elevgrupp 

 Den enskilda eleven 

 Tidsplan 

 Språkkunskaper 

 Kompetens 

Samtalens utformning: 

 Vilka olika samtalstyper kan du hitta i din egen undervisning? 

Vilka av dessa är mest effektiva, ur kunskapsyn? 

 Finns det studiemoment där muntlig kommunikation är mer lämpad?  

Hur är lektionsplaneringen då utformad?/Hur kan en sådan lektion se ut? 

 Kan du se ett motstånd mot att delta i samtal? 

Kan du ge exempel? 

Vad tror du är orsaken till det? 

Inom vilka specifika områden är eleverna mer/mindre pratsamma? 

Vad gör du för att fler elever ska vilja delta olika samtalstyper? 

 Läroplanernas inverkan:  

 På vilket sätt anser du att läroplanen ger/inte ger utrymme för muntlig 

kommunikation? 


