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Abstract 
 
The purpose of this study is to examine teacher concepts of the pedagogical conversations in the 
classroom. Qualitative interviews where used to collect data from three teachers with a teacher’s 
degree. The results show that they think of the pedagogical conversations as a great tool to create 
learning opportunities where the students learn how to listen to others, compare their own thoughts 
to others and how to verbalize their own knowledge. The results also show that in the pedagogical 
conversations teachers gather new knowledge about the students and how to interact with them. The 
face an everyday dilemma when it comes to letting the students have their say in the classroom and 
planning according to the curriculum. 
 
Keywords: Classroom communication, Learning, Pedagogical conversations 
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare uppfattar det pedagogiska samtalet i klassrummet 
samt dess betydelse för lärande. För att uppnå syftet genomfördes kvalitativa intervjuer med tre 
formellt utbildade grundskollärare. Detta med intentionen att få undersökningens frågeställningar 
besvarade. Frågeställningarna innefattar i huvudsak hur lärare i det pedagogiska samtalet uppfattar 
den egna rollen och elevernas roll samt lärande för både lärare och elev i det samma. Resultatet visar 
att det pedagogiska samtalet används på ett medvetet sätt eftersom detta slag av kommunikation 
tillåter elever att lära utifrån den egna kunskapsnivån. Dessutom ges eleverna tillfällen att sätta ord 
på kunskaper, att lära sig lyssna, analysera och utvärdera egna tankar i jämförelse med övriga elevers 
funderingar vilket i sin tur leder till nya insikter om och infallsvinklar på det egna tänkandet. 
Resultatet visar även att läraren vinner pedagogiska fördelar genom samtal med elever vilket 
kommer till uttryck i kunskaper om såväl den enskilda eleven som bättre förståelse kring det egna 
förhållningssättet. I undersökningen framgår även lärares uttryckta stress inför dilemmat att ge 
eleven utrymme i undervisningen och att hålla den samma inom styrdokumentens ramar. 
 
Nyckelord: Klassrumskommunikation, Lärande, Pedagogiskt samtal,  
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Pedagogiska samtal i klassrummet 
- lärares uppfattningar av det pedagogiska samtalet och dess betydelse för 

lärande 
 

 
Inledning 
 
I media tas det ofta upp hur stökig den svenska skolan är och hur det påverkar vad eleverna lär sig. 
Jag undrar ofta vad stökigheten beror på och hur jag som blivande läraren kan agera för att påverka 
eleverna på ett positivt sätt. Naturligtvis finns det många bidragande orsaker till att det ser ut som det 
gör och lika många förslag på vad som bör göras för att motverka det samma. Genom egna 
erfarenheter och från lärarprogrammets verksamhetsförlagda utbildning har jag insett pedagogens 
betydelse för den enskilda eleven. Många av de yngre eleverna ser upp till sin lärare och ser till 
honom eller henne för självbekräftelse vilket kan få stora konsekvenser beroende på hur läraren är 
som person och hur denne kommunicerar med barnet. Elevens språkförmåga och kommunikativa 
kunskaper är delar av den grund de ska stå på genom hela skolgången vilket understryks av 
skolverket på följande sätt.  
 

Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och 
verksamhet. Det är därför ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för 
elevernas språkutveckling. Språket har en nyckelställning i skolarbetet. Genom språket sker 
kommunikation och samarbete med andra. Kunskap bildas genom språket och genom 
språket görs den synlig och hanterbar. 1 

 
Genom litteratur kan verksamma och blivande lärare ta del av råd och förslag om förhållningssätt till 
elever, lektionsupplägg och placering av material med mera. Det vill säga en källa ur vilken 
pedagogen kan hämta ny kunskap. All kunskap kan dock inte förkovras från böcker och eftersom 
lärarprogrammet saknar formell undervisning i pedagogiska samtal består mina egna färdigheter av 
det jag tagit till mig under den verksamhetsförlagda utbildningen. När jag vid dessa tillfällen 
observerat verksamma lärare har jag undrat var och när denne lärt sig att samtala på ett visst sätt med 
eleverna. Alla människor är unika vilket innebär att det finns lika många förhållningssätt och erfaren 
kunskap som individer. Lärares och elevers bakgrund och förförståelse inför de situationer som 
uppstår i skolan är även de individuella vilket innebär att kommunikationen måste fungera på ett bra 
sätt för att inblandade parter ska förstå varandra. Läraren har nyckelrollen i denna kommunikation 
och kan med sitt förhållningssätt påverka elevernas lärande och inställning. Frågan är hur läraren 
genom det pedagogiska samtalet når fram till eleverna och vilka slags kunskaper eleven förkovrar i 
dessa kommunikativa sammanhang. Detta blir således kärnan i denna undersökning där lärares 
uppfattningar kring den verbala kommunikationen får besvara mina frågor.  
 

 
 
           
 

                                                   
1 Skolverket., (2000), Sid.96 
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Bakgrund 
 
Den undervisningsrelaterade kommunikationen i ett klassrum innefattar det som sägs mellan lärare 
och elever men även delvis det som sägs mellan elever. Fortsättningsvis benämns detta som 
pedagogiska samtal och är tillsammans med sokratiskt samtal, pedagogiskt samspel, förhållningssätt, 
och erfarenhetskunskap de centrala begrepp som behandlas i följande teoriavsnitt. För att skapa 
analysunderlag med undersökningens syfte i fokus behandlas även lärande ur olika perspektiv samt 
nationell och internationell forskning kring samtal i klassrummet. 
 
 
Samtal, samspel och lärarens yrkesroll 
 
Pedagogiskt samtal 
 
Det pedagogiska samtalet är en del av lärarens yrkesroll i vilket det ställs högre krav på dennes 
uttrycksförmåga än i de samtal han eller hon har i sitt privata liv. Den pedagogiska samtalsformen 
handlar om att läraren ska försöka förstå eleven och samtidigt leda samtalet framåt. Läraren ansvarar 
även för samtalets utgång och skall på ett så prestigelöst och respektfullt sätt som möjligt skapa en 
god samarbetsgrund.2 För att lyckas med detta bör pedagogen vara medveten om tonfall, röstläge, 
gester, suckar och så vidare. Allt upplevs av eleven utifrån dennes föreställningsvärld och 
referensramar vilket ännu mer betonar vikten av lärarens medvetenhet kring hur han eller hon 
upplevs.3 Ett sätt för läraren att förstå hur eleverna upplever honom eller henne är att studera deras 
reaktioner. Det kan dock vara missvisande eftersom elever tenderar att spela med genom att nicka 
och le även om känslorna inombords är annorlunda. Det gäller då för pedagogen att försöka se 
bakom det yttre för att på bästa sätt hjälpa eleven som kanske inte vill tillkännage att han eller hon 
inte förstått. För att höja kompetensen i pedagogiska samtalssituationer gäller det som sagt att 
läraren är uppmärksam på elevernas reaktioner och inte behandlar varje negativ respons som att det 
är fel på mottagaren. Den elev som ger den negativa responsen kan vara den som vågar visa sina 
känslor eller att han eller hon inte förstått. På vägen från otränad till skicklig i denna samtalsform går 
läraren genom två stadier varav det första domineras av omedveten inkompetens, det vill säga 
omedvetenhet om de egna bristerna. I nästa steg blir pedagogen medveten om sin inkompetens för 
att slutligen uppnå medveten kompetens. För att det sistnämnda ska uppnås måste läraren således 
komma till insikt om sin inkompetens och tänka på vad han eller hon säger eller inte säger för att 
automatisk verbal kompetens slutligen ska växa fram.4  
 
Sokratiska samtal 
 
Lärare förhåller sig olika i samtal med elever och har vanligtvis en pedagogisk tanke eller idé bakom 
det pedagogiska samtalet. Filosofen Sokrates använde medvetet väl genomtänkta frågor i sin 
samtalsundervisning för att skapa situationer där eleven själv analyserade sina påståenden och drog 
egna slutsatser av det samma. 5 I denna samtalsform är läraren inte alltid den som har kunskap om de 

                                                   
2 Kimber, B., (2005), Sid. 108 
3 Wahlström, G., (2005), Sid. 34 
4 Lindh, G, Lisper, H-O., (1990), Sid. 13-15 
5 Stukat, S., (1995), Sid. 71 
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rätta svaren och som dömer elever utifrån deras yttranden. Läraren leder istället eleven i det 
strukturerade samtalet med hjälp av ovannämnda frågor som ämnar skapa ett logiskt sammanhang i 
vilket eleven kan komma till förlösande insikter. Den Sokratiska undervisningstraditionen bygger på 
elevens eget tänkande i samtal och samarbete med andra där individernas idéer uppmuntrar till 
vidare diskussioner och utredanden. Detta ska sedan enligt traditionen resultera i elevens 
intellektuella och moraliska utveckling. Det pedagogiska förhållningssättet innebär i praktiken att 
allt ska förhandlas, testas och tolkas. Synen på lärande är således interaktiv, på så sätt att genom 
gemensamma övningar internaliseras kommunikativa och intellektuella vanor till ett förhållningssätt 
och praktisk visdom. I samtalen mellan individer ska atmosfären vara tillåtande till sin natur där den 
enskilda individen kan ta verbala risker utan att känna oro. I dessa sammanhang är det gruppen som 
är läromästaren ur vilken eleven tar till sig ny kunskap och nya förhållningssätt. 6 
 
Pedagogiskt samspel och lärarens förhållningssätt i undervisningen 
 
Grunden för relationen i ett pedagogiskt samspel läggs redan vid första mötet i vilket pedagogen bär 
ansvaret för en fruktbar bas att stå på. Det är pedagogens uppdrag är att se varje elev som en individ 
och inte ett problem som måste åtgärdas, många elever har problem men det är inte eleven som är 
problemet. Läraren bör således ha ett så kallat perspektivseende med vilket denne utnyttjar förmågan 
att gå utanför sitt eget perspektiv för att om möjligt se världen med elevens ögon. På detta sätt kan 
läraren möta eleven utifrån det enhetliga sammanhanget. Det vill säga elevens bakgrund, 
inlärningsförmåga och inlärningsstil. I den pedagogiska relationen är det läraren som har den 
formella makten vilket även ställer kravet att positionen inte utnyttjas på ett oetiskt sätt.7 
 
Det pedagogiska samspelet kan förklaras som målinriktad påverkan i pedagogiska situationer.8 I 
klassrumssituationer ser detta oftast ut på två olika sätt. Det första av de två kallas 
förmedlingspedagogik där läraren är den aktiva och eleven den passiva mottagaren. Motsatsen till 
detta kallas behovsinriktad pedagogik som innebär att eleven är den aktive sökaren av kunskap och 
sätter upp egna mål med läraren som en slags guide på vägen. Lärarens trovärdighet inför eleverna är 
en förutsättning för att den behovsinriktade undervisningen ska fungera. Läraren har därför stora 
fördelar av att vara påläst och väl förberedd inför varje lektionstillfälle.9 Ytterligare bidrag till lyckad 
undervisning kan uppnås genom att läraren förhåller sig på rätt sätt till de fem generella principer 
som bör beaktas i yrkesutövandet. Dessa principer innefattar planering, kontroll, motivation, 
gruppering och individualisering. Planeringen är vad som håller samman de övriga fyra och som på 
bästa sätt genomförs genom att läraren utifrån kunskap och erfarenheter planerar den framtida 
verksamheten. Kontroll i klassrummet innebär att läraren har stor medvetenhet om hur den 
gemensamma tiden i klassrummet används och att han eller hon försäkrar sig om att regler och 
rutiner följs samt att passande åtgärder vidtas när problem uppstår. Motivationsarbetet innebär att 
läraren hjälper eleven med studiemotivationen genom att identifiera dennes personliga mål samt att 
han eller hon gör dem till sina egna. Individualisering syftar till att undervisningen ska utgå från den 
enskilda individen och dennes behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Gruppering 
representerar de olika arbetsgrupper som läraren ska bilda för olika ändamål i undervisningen vilket 
kräver eftertanke av denne för att bästa möjliga lärandemiljö ska uppnås. Förutom det ovanstående 

                                                   
6 Pihlgren, A., (2008), Sid. 241-242 
7 Jenner, H., (2004), Sid. 23-25, 29 
8 Björklid, P., Fischbein, S, (1996), Sid.7 
9 Stensmo, C., (2000). Sid. 9-11, 226-227 



 9

finns det mycket annat läraren bör tänka på i sin yrkesroll. Barn tenderar exempelvis att uppföra sig 
beroende på den uppmärksamhet deras beteende får. 10 Detta kan läraren bemöta genom att ignorera 
onödiga kommentarer för att markera dess oviktighet. Läraren bör vara tydlig i det pedagogiska 
samtalet med den enskilda eleven genom att tala om vad som krävs av honom eller henne i stället för 
att påpeka vad som inte får göras och sägas. Pedagogens attityd till eleverna bör vara positiv, 
förstående och humoristisk på så sätt att han eller hon har roligt tillsammans med barnen.11 Eleverna 
ser till läraren för självbekräftelse vilket betyder att dennes förhållningssätt och personlighet är av 
stor betydelse och grundläggande betydelse för det pedagogiska samspelet och därmed hela 
verksamheten. 12 Med andra ord är lärarens genuina intresse för eleverna, förmågan att lyssna, 
öppenhet, respektfullhet, förtroendeingivelse och förmåga att se saker ur deras perspektiv grunden 
för ett positivt samspel i klassrummet. 
 
Språkforskaren Olga Dysthe betonar det positiva samspelet och anser liksom Lev Vygotskij att stor 
del av kunskapen förkovras i samspel med andra.13 Dysthe menar att ett gott socialt samspel med 
välriktade pedagogiska samtal i klassrummet är grundläggande för elevernas inlärningsprocess. Hon 
anser att elever och lärare bör hitta en gemensam mening där lärandet genom dialoger tillåts växa 
fram. Dysthe kallar detta för det dialogiska klassrummet vilket på bästa sätt kan beskrivas som den 
traditionella undervisningens motsats. För att det dialogiska klassrummet ska bli verklighet bör 
eleverna uppmuntras och tillåtas utrymme i dialogen. När detta sker uppstår en flerstämmig 
inlärningsmiljö ur vilken eleverna ges tillfällen att lära av varandra.14 Dysthe talar även om positiv 
bedömning som en del i lärarens förhållningssätt. Med detta menas att eleven ska bemötas med 
uppmuntran istället för värderande kommentarer. Rent praktiskt utövas detta genom att läraren visar 
hur viktigt elevens verbala inslag är på så sätt att denne inkluderar dem i den egna delen av det 
pedagogiska samtalet.15 
 
Lärares erfarenhetskunskap 
 
Ur både det praktiska och teoretiska perspektivet går lärande till så att det bekanta möter det 
obekanta för att sedan befästas hos individen. Förtrogenheten och förståelsen för den nya kunskapen 
kan därefter bli oändlig eftersom det alltid går att fördjupa sig på ett eller annat sätt. Med andra ord 
går det alltid att fylla på den egna kunskapskällan och därmed lära livet ut. Den praktiska och 
teoretiska kunskapen har som bekant olika status i det västerländska samhället vilket har påverkat 
utformningen av de utbildningssystem som råder på så sätt att en klyfta mellan dess utbildningar 
utformats. Runt om i världen pågår forskning med syftet att minska denna klyfta och samtidigt vidga 
kunskapsbegreppet vilket i sin tur resulterat i utformningar av nya begrepp så som ”tyst kunskap”.16 
 
I inledningen nämns den erfarna kunskap som yrkesutövare på ett eller annat sätt tar till sig under sin 
karriär. Tua Harlin-Herrgård har forskat kring detta fenomen som i vetenskapliga sammanhang 
benämns med ”tyst kunskap”. Ur ett vetenskapligt perspektiv anser hon att fenomenets abstrakthet 

                                                   
10 Wennberg, B., Norberg, S. (2004). Sid.167 
11 Kimber, B., (2005) Sid.29-36, 42-45 
12 Kveli, A-M., (1994). Sid.105 
13 Dysthe, O., (Red), (2003). Sid.46-51, 84 
14 Dysthe, O., (1996), Sid. 220-228 
15 ibid, Sid. 60 
16 Ellström, P-E., Gustavsson, B, Larsson, S., (red), (1996). Sid. 58-60 
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och subjektivitet är orsaken till den tunna forskningsbakgrunden inom området.17 
 
Lärares ”tysta kunskap” konstrueras utifrån de människor och de situationer han eller hon möter i sin 
vardag. Detta kan vara allt från kollegor som utbyter erfarenheter med varandra till situationer som 
uppstår i klassrummet. I dessa situationer blir det uppenbart vad som fungerar och vad som inte 
fungerar vilket i sin tur påverkar planering och genomförande av framtida lektionsupplägg. Ett av 
lärarens huvuduppdrag är att sätta elevernas behov i fokus. Detta leder ofta till många oväntade 
ändringar av planeringen vilket innebär att det ibland saknas tid till eftertanke innan det krävs någon 
form av insats. Eleverna i klassrummet är här och nu med behov som måste fyllas i nuet. Ur 
ovanstående perspektiv går det följaktligen att se lärarens kunskap som delvis personligt konstruerad 
med inriktning mot flexibla konkreta handlingar anpassade för att skapa bästa möjliga 
inlärningssituation och sociala samspel.18 
 
Sammanfattningsvis kan lärarens tysta kunskap förklaras som allt vetande och de färdigheter som 
fungerar av sig själv. Med andra ord har individen, på resan från okunnig till expert, när han eller 
hon närmar sig det sistnämnda en stor mängd av det tysta kunnandet. 
 
 
Vetenskapliga teorier 
 
Nationell forskning om samtal i klassrummet 
 
Den tidiga klassrumsforskningen från 1960-1970-talet fokuserades på systematiska beskrivningar av 
språkanvändningen med syftet att öka undervisningens effektivitet samt att ge direktiv för lärares 
handlande. Till skillnad från detta har den senare forskningen av samma slag övervägande handlat 
om kvalitativa undersökningar med syftet att få fram individers handlingar samt att få insikt om 
samspelet mellan elever och lärare.19 Fokus har vilat på den offentliga kommunikationen, den mellan 
lärare och elever, vilket innebär att samtalen mellan elever, den privata kommunikationen, inte 
studerats i samma utsträckning. Resultatet visar att läraren står för två tredjedelar av det som sägs i 
den offentliga kommunikationen. Detta har uppmärksammats av språkforskare som menar att 
vanliga kommunikativa lagar inte gäller i klassrummet och att det är läraren som styr fullt ut.20 
 
Eftersom helklassundervisningen fortfarande dominerar i våra skolor är det svårt för läraren att 
planera för den enskilda eleven. Detta innebär att planeringen i stället riktas till en så kallad 
styrgrupp som oftast består av elever långt ner på kunskapsskalan. Följderna blir hårt strukturerade 
lektionsupplägg som i sin tur leder till förmedlingsundervisning. I lektionssituationer som dessa 
tenderar eleverna att ställa färre frågor och de frågor som ändå ställs handlar oftast om 
undervisningens innehåll. Lärarens respons på dessa frågor beror oftast på huruvida de ligger inom 
lektionsplaneringens ramar eller inte, vilket i sin tur speglar att det inte finns tid för sidospår när 
lärarens tidschema är pressat. I de situationer där läraren ställer frågor till eleverna har det visat sig 
att lärarens respons på elevernas svar oftast yttrar sig på tre olika sätt. Det första alternativet är att 
läraren accepterar eller avvisar svaret. Det andra är att läraren inte uppfattat vad eleven sagt och det 

                                                   
17 Herrgård, T-H., (2005), Sid. 11 
18 Jernström, E, Säljö, R., (2004), Sid. 231-233 
19 Bjerg, B., (Red), (2000), Sid. 236-237  
20 Granström, K, Einarsson, C., (1995), Sid. 27, 55-56 
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tredje att läraren visar att han eller hon inte helt har förstått och därmed ställer följdfrågor. Olika 
språkforskare menar att den offentliga kommunikationen består av tre olika typer av repliker: 
initiativ, respons och evaluering. Detta innebär i praktiken att läraren ställer en fråga på vilken 
eleven ger respons som läraren sedan värderar. 21 
 
I linje med det som nämns ovan visar delar av forskningen att den lärande miljön inte är så god och 
att elevernas tid i skolan oftast upptas av att lyssna, sitta, vänta, räcka upp handen, stå på led, fylla i 
papper och vässa pennor. Ur detta avseende har dock elevernas eget initiativtagande förbisetts 
eftersom den privata kommunikationen elever emellan är omfattande och förekommer vid sidan om 
den offentliga kommunikationen. Delar av elevernas samtal med varandra handlar om 
undervisningen men till största delen om annat, speciellt på högstadiet. Även om den privata 
kommunikationen handlar om andra saker än undervisningens innehåll är den av stor betydelse för 
elevernas sociala utveckling.22 Detta tyder på ett metalärande, det vill säga att eleven lär sig något 
vid sidan av lektionsuppläggets ramar och som till synes talar mot ovanstående teorier om vad 
eleverna använder tiden till. 
 
Den nationella forskningen behandlar även lärarens pedagogiska samtal med enskilda elever. 
Resultatet visar att lärare tenderar att lotsa elever i sina försök att få barnet att förstå. Lotsning 
innebär att läraren ger eleven så mycket hjälp att det i själva verket är han eller hon som löser 
problemet. I praktiken innebär detta att läraren formulerar ledande frågor till eleven så att denne vet 
vad läraren förväntar sig att han eller hon ska svara. Eleven svarar alltså rätt men har inte förstått 
varför, vilket blir förödande för kunskapsutvecklingen eftersom den nya kunskapen aldrig befästs.23 
 
Ur den ovannämnda forskningen framgår att läraren dominerar det pedagogiska samtalet i så väl stor 
grupp som i det enskilda samtalet samtidigt som elevernas roll i det samma framstår som passiv och 
styrd. Eleverna har dock privata samtal i vilka de utvecklar sociala förmågor. 
 
Internationell forskning om samtal i klassrummet 
 
I sin analyserande inventering av språkforskning i engelska och amerikanska skolor kommer 
engelsmannen Michael Stubbs, liksom skolverket i det inledande citatet, fram till att språk och 
kommunikation är centralt i all undervisning. Han kallar skolan och klassrummet för språkmiljöer 
och betonar dessa miljöers stora värde för både inlärning och social utveckling. I England har det 
visat sig att elever som spenderar tolv år i skolan har lyssnat till ca åttatusen timmar av lärarprat 
innan han eller hon slutfört sina studier. Lärarpratet utgör cirka sjuttio procent av det som sägs i 
klassrummen vilket ligger i linje med den svenska forskningen. Även när läraren inte föreläser har 
denne enligt Stubbs full kontroll över kommunikationen genom ständig övervakning. Han menar att 
läraren på så sätt för en slags kommunikation om kommunikationen. Detta kommer till uttryck 
genom små kommentarer som egentligen saknar innehåll och vars syfte är att antingen förbereda 
eleverna på kommande meddelanden eller för att utöva kontroll. Stubbs anser att detta är typiskt 
lärarspråk vilket kan exemplifieras med följande fraser: ”lyssna bara så länge”, ”okej hör upp nu” 
och ”nu börjar vi närma oss problemet”. Med detta slag av språkanvändning öppnar och stänger 
läraren kommunikationskanalerna och har som tidigare nämnts full kontroll. Läraren ställer ofta 

                                                   
21 Granström, K., Einarsson, C., (1995), Sid. 33-34, 40 
22  ibid, Sid. 63-69 
23  ibid, Sid. 31 
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slutna frågor som han eller hon redan vet svaret på vilket leder till att lärare - elevdialog blir konstlad 
och att klassrumskommunikationen därför skiljer sig helt från vanlig kommunikation. Resultatet av 
detta bli att eleverna lär sig att ge korta svar, att inte initiera diskussion och att inta en passiv roll.24 
 
Liksom ovannämnda forskning visar den mer nutida internationella forskningen liknande resultat. År 
2002 genomfördes studier av klassrumskommunikationen i nigerianska skolor med syftet att belysa 
existerande mönster i det pedagogiska samtalet mellan lärare och elever. Datainsamlingsmetoden 
baserades på videoinspelningar av 42 lektioner och svar på 59 enkäter från olika skolor i tio 
nigerianska delstater. Resultatet av undersökningen visar att lärare pratar övervägande del av 
lektionstiden, att stor del av tiden i klassrummet upptas av repetitioner och att läraren sällan 
försäkrar sig om att eleverna har förstått det som blivit sagt. Det framgår även att inlärningen sker i 
form av memorering och att stora delar av elevernas verbalisering sker i korus samt att kvaliteten på 
undervisningen försvagas på grund av blandning mellan inhemska språk och undervisningsspråket 
engelska. Det sistnämnda leder till att kodväxling är ofta förekommande och att den språkliga nivån i 
klassrummet ligger på en för både lärare och elever låg men hanterbar nivå. 25 Ytterligare studier av 
detta slag genomfördes på Island 2004 där forskaren använde intervjuer med lärare och 
filminspelade observationer som datainsamlingsmetod. Syftet med studien hade en annan vinkel än 
den i Nigeria, men av resultatet framgår ändå hur lärare på de aktuella skolorna förhåller sig till 
elever i det pedagogiska samtalet. Det visade sig att lärare med stor empatisk förmåga, strukturerad 
undervisning, lyhördhet, lågt röstläge och lugnt agerande skapade lugn och harmoni i klassrummen. 
Dessa lärare visade stor medvetenhet för vad som förväntas av yrkesrollen, det egna beteendet och 
dess betydelse för elevernas inlärning och personliga utveckling. Dessutom uttryckte de att deras 
planering och agerande utgår från detta. I undersökningen benämns denna typ av lärare som 
”empatiska lärare” vilka utgjorde 55 procent av de tjugo informanterna. Resterande lärare visade 
avsaknad av empati och engagemang inför arbetet eller båda. Detta tydliggjordes under lektionerna 
som visade att lärarens samtal med eleverna var instabilt och oengagerat. De upplevdes även som 
frånvarande och hade antigen för strikt disciplin eller ingen disciplin alls vilket resulterade i 
oharmonisk stämning i klassrummen. Trots att många av dessa lärare hade över tjugo års erfarenhet 
visade de lite förståelse för den egna yrkesrollen och mindre utvecklade färdigheter i den 
pedagogiska samtalsformen. Bedömningen av denna undersökning blir att det utifrån lärarens 
karaktärsdrag till viss del går att förutspå dennes yrkeskompetens i klassrummet och att det är den 
medvetna pedagogen som skapar lugn och harmoni med sitt förhållningssätt.26  
 
Den nigerianska undervisningsmetoden ovan har sin motsats i den undervisning som framgår av en 
studie i New-York, där resultatet visar två lärares strategier som syftar till att involvera alla elever 
verbalt i helklassundervisning. Studien bygger på intervjuer med de båda lärarna samt observationer 
i deras respektive klassrum. Elevgrupperna på denna skola består av blandade klasser i det avseendet 
att elever med inlärningssvårigheter är vanligt förekommande, så kallade ”inklusive classes”. Vid 
observationstillfällena komponerade elever och lärare tillsammans en engelsk text i helklass. 
Observatören fokuserade på lärarens strategier för att föra lektionen vidare och lärarens förmåga att 
involvera eleverna i lektionen.  Av resultatet framgår att pedagogerna använde liknande strategier 
men även olika strategier som är unika för det egna pedagogiska förhållningssättet, strukturerat 
respektive interaktivt. Trots detta lyckades de båda med att involvera alla elever. Den strukturerade 

                                                   
24 Stubbs, M., (1982). Sid.10, 13, 77, 78, 85 
25 Hardman F, Abd-Kadir J, Smith F., (2008), Sid. 55-69 
26Aalsteinsdottir, K., (2004), Sid.95-96, 107-109 
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och mer konservativa läraren involverade eleverna genom att ställa frågan ”vad kommer härnäst” en 
inbjudande fråga som när den ställs frekvent hindrar elever att fångas upp av detaljer vilket också 
innebär att arbetet fortsätter framåt enligt planering. Den andra läraren ser klassrummet som ett litet 
samhälle där alla ska få utrymme. Detta uppnådde hon genom att konstant försäkra sig om att alla 
var med och genom att upprepa det som sagts flertalet gånger. Hon menar att detta förhållningssätt 
fångar upp eleverna i undervisningen där de ges makten att påverka vad som händer i klassrummet 
vilket å andra sidan kräver engagemang från dem för att arbetsprocessen ska fortskrida. Båda 
lärarnas strategier i helklassundervisning kan förklaras med att eleverna har inflytande men att deras 
frihet är minimerad i den aspekten att de ska koncentrera sig på det som för ämnet är relevant. För 
elever med inlärningssvårigheter betyder det att de kan delta i den vanliga undervisningen i stället 
för att arbeta enskilt med lättare uppgifter som oftast handlar om reproducering. Den analytiska 
slutsatsen av studien framhåller också detta genom att se undervisningen som ett sätt att nå alla 
elever, inklusive de med inlärningssvårigheter, och ett sätt för läraren att genom övning komma 
underfund med vad som fungerar i arbetet med dessa elever. 27  
 
Delar av forskningsresultaten ovan kan relateras till den nationella forskningen inom samma område. 
Det vill säga att läraren dominerar det pedagogiska samtalet och att eleverna tvingas till passivitet. 
Den amerikanska studien visar å andra sidan lärare med stor förståelse för elevernas deltagande i det 
pedagogiska samtalet och dess fördelar för elever med svårigheter. Detta i linje med den Isländska 
undersökningen som visar pedagoger med goda insikter om undervisning och den egna yrkesrollen. 
 
Vetenskaplig teori om lärande 
 
Enligt olika forskargrupper är kunskap en produkt av lärande, det vill säga en aktivitet hos individen 
ur vilken uppfattningar av företeelser och händelser i dennes omvärld förändras. Förförståelse och 
uppfattningar är således av största vikt för individens tillgodogörande kring ett fenomen. Detta 
skiljer sig starkt från det traditionella tänkandet kring lärande där kunskap betraktas som mängder av 
intryck som lagras hos individen. Av alla intryck människan får kommer hon ihåg endast en bråkdel. 
Denna bråkdel består oftast av minnen frambringade av starka känslor eller av det som för individen 
känns intressant och meningsfullt. Att minnas är således en skapande aktivitet där materialets 
betydelse leder till väsentliga minnesförändringar hos individen. Detta tyder i sin tur på att 
framställningen av fenomen och material i undervisningen är av stor betydelse för individens 
behållning av det samma.28 
 
Det ovanstående kan benämnas som meningsfullt lärande vilket har sin motsats i utantill inlärning 
med grund i det traditionella tänkandet kring lärande som nämns ovan, det vill säga memorering av 
fakta utan förståelse för det större sammanhanget. Elever tenderar att skapa ett inlärningsmönster 
utifrån någon av dessa två pedagogiska förhållningssätt. Med andra ord får de som är vana vid 
memorering av fakta svårt att lära genom att dra egna slutsatser. I praktiken innebär det att elever 
med meningsfullt lärande i bagaget ligger steget före när de inleder vuxenstudier där det krävs 
självständighet och slutledningsförmåga. 29 Förutom meningsfullhet och intresse, som viktiga 
faktorer i det lärande syftet, tenderar människan att upprepa beteenden som leder till 

                                                   
27 Berry, R , A,W., (2006), Sid. 211-232 
 
28 Marton, F, Dahlgren, L-O, Svensson, L, Säljö, R., (2005), Sid.12 
29 Marton, F, Hounsell, D, Entwistle, N., (2000), Sid.17 
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tillfredsställande resultat. Motivationen existerar i flera former, en av dessa är kompetensrelaterad 
och kan förklaras med att positiv inställning till nytt lärande föds ur upprepade framgångar. 
Motivation kan även hittas i utanförstående påverkan så som betyg, kvalifikationer eller examina 
medan den inneboende motivationen kommer ur den egna individens intressen och upplevelse av 
relevans.30 Med det som hittills sagts om hur vi lär på bästa sätt står det klart att lyckat lärande i 
skolan är en fråga om lärarens motivationsförmåga genom pedagogiska samtal, sammanhang för 
individen och skapande av någon slags mening med lärandet. 
 
Det meningsfulla lärandet, kognitivismen, växte fram på 1960-talet och grundades på tankar och 
idéer av Jean Piaget och Vygotksij vilka båda såg människan som aktiv sökare av kunskap. Detta 
sätt att förkovra kunskap på kan förklaras med att eleven genom det aktiva sökandet assimilerar, 
införlivar den nya kunskapen med tidigare kunskaper, för att sedan ackommodera den samma genom 
att den befästs och anpassats till det befintliga kunskapsschemat. I ett socialt samanhang innebär det 
att den nya kunskapen, exempelvis i det pedagogiska samtalet mellan lärare och elev, internaliseras 
och bearbetas hos eleven tills att denne förstår sammanhanget. Det kan även jämföras med de 
studiesituationer där eleven med hjälp av läraren arbetar med något som denne inte helt klarar på 
egen hand. Barnet befinner sig i vad Vygotskij kallade ”zonen för proximal inlärning”, det vill säga 
att eleven tillåts lära i gränslandet mellan den egna kunskapsförmågan och den strax över. 31 
  
Förutom det ovanstående har inlärningsforskningen med inriktning på skolan uppmärksammat att 
kursplaner, gruppsammansättning och tid till förfogande är av stor betydelse för det mönster som 
råder mellan lärare och elever. Med andra ord råder det ett samband mellan undervisningens 
administrativa villkor och studieresultaten i våra skolor. Så även mellan de omfattande läroplanerna 
och en kunskapsförmedlande lärarroll där det inte finns tillräckligt med tid för det meningsfulla 
lärandet. Med andra ord är kunskapskravet från styrdokumenten så omfattande att läraren inte hinner 
med det meningsfulla lärandet. För att läraren istället ska tillåtas undervisa utifrån ovannämnda 
inlärningsteorier bör denne ges möjlighet att skapa en trappliknande inlärningsprocess där 
förståelsen av något bygger på förståelse av fenomen som behandlats i ett tidigare skeende och som 
slutligen leder till en helhetsbild av innehållet 32 
 
Alla elever har olika inlärningsförmågor och lär på olika sätt vilket innebär att pedagogerna i våra 
skolor står inför svåra uppgifter när det gäller att tillgodose den enskilda elevens behov. Ur det 
ovanståendes syn på mänskligt lärande bör läraren sträva efter miljöer där eleven tillåts styra den 
egna utvecklingen genom att vara aktiv, upptäcka på egen hand, arbeta laborativt och genom att 
tillåtas nyfikenhet. Om detta inträffar skapar eleven en personlig och meningsfull bild av omvärlden 
och som för läraren innebär att denne kan spendera mer tid till att lära känna eleven och att vägleda 
istället för att dominera det pedagogiska samtalet och samspelet genom föreläsningar och lotsning.33 
 
Sociokulturellt lärande 
 
I relation till den lärande miljö och det förhållningssätt som nämns ovan har forskningen visat att 
socialt kompetenta barn och ungdomar är bättre rustade att hantera stress och motgångar samt att 

                                                   
30 ibidi, Sid.18-21 
31 Bjar, L, Liberg, C., (2003), Sid. 23-26 
32 Marton, F, Dahlgren, L-O, Svensson, L, Säljö, R., (2005), Sid. 120-121, 136-137 
33 Säljö, R., (2006), Sid. 58-59 
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denna förmåga och skolframgångar ofta går hand i hand. Med social kompetens menas hur individen 
förhåller sig till omgivningens förväntningar samt att dennes tankar och känslor kommer till uttryck 
genom ett välfungerande beteende.34  Skillnaden mellan social kompetens och kompetens i 
sociokulturella sammanhang är att i sistnämnda fall tillgodogör vi oss färdigheter som är distinkta 
för det speciella sammanhangets kultur, exempelvis klassrummet. Kommunikation i dessa 
sammanhang är länken mellan kulturen och individen vilket skapar möjligheter till ny kunskap och 
samtidigt nya vinklar på det egna tänkandet. Dessa nya kunskaper och sätt att se verkligheten 
använder vi sedan som verktyg för att förstå andra sammanhang och situationer. Lärande ur ett 
sociokulturellt perspektiv sker med andra ord tillsammans med andra individer och genom 
deltagande i olika sociala sammanhang där ett speciellt kommunikativt mönster råder. Eftersom 
skolan går ut på att förmedla olika färdigheter så som att tala, skriva och läsa leder det till en mer 
abstrakt samvaro än de sociala sammanhang elever och lärare vistas i utanför skolan. Att utveckla de 
sociokulturella kunskaperna i klassrumsmiljö innebär att eleven lär sig det förväntade sättet att 
kommunicera på och att han eller hon kan identifiera klassrumskommunikationens grundregler. 
Förutom detta lär sig eleven att beteckna föremål, anamma komplext sammansatta tankeformer, 
strategier för att exempelvis lösa problem och mycket mer. Som tidigare nämnts blir språket i dessa 
sammanhang en länk mellan det inre tänkandet och den yttre kommunikationen. Det vill säga att 
individen och den sociala praktiken hör samman vilket gör det nödvändigt att se till dem båda för att 
förstå individens agerande. Ur det sociokulturella perspektivet kan tänkandet även ses som en 
kollektiv process i motsats till de teorier där det framställs som något individuellt. En grupp 
individer kan således tänka tillsammans för att lösa ett problem, varvid det som sägs mellan 
gruppmedlemmarna kan liknas vid den enskilda individens resonemang med sig själv när denne står 
inför en problemlösning. Detta tyder på att de intellektuella redskapen är de samma vare sig de 
existerar i hjärnan hos enskilda individen eller i konversation med andra.35 
 
Sammanfattning av teoriavsnittet 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att lärarens personlighet, förhållningssätt och kompetens i det 
pedagogiska samtalet är av stor betydelse för lärandet och kommunikationen i klassrummet. Läraren 
är nyckelrollsinnehavaren och vad denne säger eller inte säger väger tungt för den enskilda eleven 
och för den lärande miljö som skapas så väl fysiskt som kommunikativt. Förutom detta framgår även 
ur ett inlärningsteoretiskt, sociokulturellt och sokratiskt förhållningssätt att elever lär på bästa sätt 
tillsammans med andra, när de är motiverade och när de tillåts styras av den egna nyfikenheten. För 
att vara den kompetenta pedagogen gäller således för individen att vara lyhörd och ta sig tid att lära 
känna eleverna för att i undervisningen ge sig själv möjlighet att utgå från den enskilda elevens 
behov och referensramar. Delar av denna kompetens uppnås genom egna erfarenheter, genom 
observation eller samtal med kollegor vilket till stor del faller under benämningen ”tyst kunskap”. 
Både den internationella och den nationella forskningen visar att den meningsfulla inlärningen inte 
är så ofta förekommande vilket indikerar en djup tradition av klassrumsmiljöns kommunikativa 
utformande. I korta drag kan den beskrivas med att läraren styr det som sägs i den offentliga 
kommunikationen och att elevernas yttranden övervägande sker i den privata kommunikationen. Den 
enskilda lärarens personlighet, professionalism och yrkesmedvetenhet kan dock variera från 
klassrum till klassrum vilket framgår i avsnittet om internationell forskning. 
 
                                                   
34 Ogden, T., (2003), Sid.23-24 
35 Säljö, R., (2006), Sid.34-37, 104-108, 114 
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Problemformulering 
 
I teoriavsnittet framgår av tidigare forskningsresultat att det är läraren som talar mest i klassrummet, 
att elever lär av varandra samt hur läraren bör förhålla sig i det pedagogiska samtalet för att uppnå 
målen med sin undervisning. Frågan är hur lärare upplever dessa situationer och de egna 
kunskaperna i den pedagogiska samtalsformen. Hur ser de på den verbala kommunikationen i 
klassrummet och vilken betydelse har det pedagogiska samtalet för elevernas lärande ur olika 
perspektiv? 
 

 
Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att undersöka hur lärare uppfattar det pedagogiska samtalet i 
klassrummet samt dess betydelse för lärande. 
 
Följande frågeställningar är de utgångspunkter jag arbetat med för att uppnå syftet: 
 

• Hur uppfattar lärare den egna rollen i det pedagogiska samtalet? 
• Hur uppfattar lärare elevernas roll i det pedagogiska samtalet? 
• Hur uppfattar lärare det egna och elevernas lärande i det pedagogiska samtalet?   
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Metodologi 
 
I detta avsnitt ges en beskrivning av utformandet och genomförandet av undersökningen. 
Inledningsvis behandlas det vetenskapsteoretiska förhållningssättet och därefter redogörs för strategi 
och val av metod. Efter detta presenteras val av informanter och kontakten med dem vilket följs av 
intervjuernas genomförande och bearbetning av data. Avslutningsvis behandlas de forskningsetiska 
aspekterna och studiens tillförlitlighet. 
 
Undersökningsstrategi 
 
Att genomföra en undersökning av detta slag innebär att jag står inför ett val av 
undersökningsformer. Den ena av de två mest grundläggande formerna är den kvalitativa som 
används när undersökningens syfte är att försöka förstå människors reaktioner och tankemönster 
eller för att upptäcka och särskilja människors handlingsmönster. Den andra är den kvantitativa 
undersökningsformen som baseras på datainsamling från större mängd informanter och med ett 
statistiskt representativt urval. Den sistnämnda undersökningsformen kan på ett förenklat sätt 
beskrivas genom de frågor den ska besvara, exempelvis frågor som hur ofta, hur många eller hur 
vanligt.36 Val av undersökningsform bestäms således av syftet med undersökningen, i detta fall hur 
lärare uppfattar lärande genom pedagogiska samtal. För att komma åt informanternas uppfattningar 
och tankemönster krävs personlig kontakt där de genom frågor och samtal kan besvara 
undersökningens frågeställningar vilket i sin tur innebär att denna undersökning är kvalitativt 
inriktad. 
 
Datainsamlingsmetod 
 
Den fenomenologiskt inriktade undersökningsformen har som mål att klargöra mänskliga 
upplevelser och erfarenheter, något som är unikt för den enskilda individen. Resultatet av dessa 
undersökningar visar oftast på icke generaliserbara tolkningar respektive analyser.37 Dessa analyser 
och tolkningar kodas vanligtvis fram utifrån data insamlad med hjälp av den kvalitativa 
intervjumetoden vars syfte är att lyfta fram delar av informantens tankar och uppfattningar. Det vill 
säga de centrala teman intervjuaren vill diskutera som denne sedan försöker förstå innebörden av. 
Rent praktiskt kan metoden beskrivas med Steinar Kvales sju stadier som innefattar formulering av 
syfte, planering med hänsyn till syftet, genomförande av intervju, överföring av intervjumaterialet 
från talspråk till skriftspråk, analys med lämpliga analysmetoder, fastställning av intervjuresultatens 
reliabilitet och validitet och avslutningsvis rapportering i vetenskaplig form. 38 
 
Som tidigare nämnts styr syftet val av metod vilket innebär att den kvalitativa intervjumetoden är att 
föredra i denna undersökning. Till skillnad från den strukturerade intervjuformen med fasta frågor 
blir detta således en halvstrukturerad intervju där informanten tillåts utrymme och eftertanke. Som 
stöd inför den kvalitativa intervjusituationen bör en intervjuguide användas med övergripande 
delområden och korta frågor som ämnar besvara de formulerade frågeställningarna.39 Delområdena i 
intervjuguiden för denna undersökning behandlar lärarens förhållningssätt i det pedagogiska 
                                                   
36 Trost, J., (2005), Sid. 14 
37 Stensmo, C., (2002), Sid. 106 
38 Kvale, S., (1997), Sid. 34-35, 64 
39 Trost, J., (2005), Sid. 23, 50 
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samtalet, lärarens pedagogiska samtal med eleverna och lärarens övergripande tankar om det 
pedagogiska samtalet. 
 
Val av informanter 
 
För att få professionella och utförliga svar på intervjufrågorna bör undersökningens informanter vara 
intresserade lärare med formell grundskollärarutbildning. Genom att kontakta denna specifika 
målgrupp genomfördes en så kallad ”purposive sampling” vilket innebär att forskaren i en kvalitativ 
undersökning riktar sin förfrågan till den grupp informanter som är mest kunnig inom det område 
som ämnas undersökas, i detta fall tre lärare. Valet av informanter styrs med andra ord starkt för att 
anpassas till undersökningens syfte, som är att ta reda på människors uppfattningar, vilket i sin tur 
innebär att resultatet inte kan generaliseras på något sätt.40 
 
Av anonymitetsskäl och för att undvika situationer där objektiviteten ifrågasätts tillfrågas lärare på 
skolor där jag själv inte har någon personlig anknytning. Enligt Kvale är det föregående en vanlig 
fälla forskare kan hamna i vid användandet av intervjumetod.41 Valet av informanter har med tanke 
på det ovanstående utgjorts av tre lärare med formell utbildning på grundskolor i en mellanstor 
svensk stad. 
 
Procedur 
 
Olika skolor i det aktuella området kontaktades via telefonsamtal genom vilka godkännande från 
informanterna gavs. Efter godkännandet sändes informationsbrev ut via post till var och en.42 För att 
få fram naturliga och ärliga svar vid intervjutillfället bifogades inte intervjufrågorna i brevet.  

 
         En pilotintervju genomfördes med en pensionerad lärare. Detta för att skapa bekantskap inför en 

ovan situation, för att få grepp om den egna frågetekniken, för att upptäcka eventuella brister i 
intervjufrågorna och för att undersöka om dessa frågor är relevanta för undersökningens 
frågeställningar.43 Av praktiska skäl men även med anledning av Jan Trosts teorier kring lämpliga 
intervjuförhållanden med trygg och bekant miljö genomfördes intervjuerna på lärarnas respektive 
arbetsplatser.44  En förfrågan om lugn och ostörd miljö vid intervjutillfället blev aldrig nödvändig 
eftersom informanterna redan bestämt lämpliga platser. Intervjuerna inleddes med en kort 
genomgång av undersökningens syfte och frågeställningar samt intervjuguiden och dess 
övergripande teman. Intervjuerna spelades in på band efter godkännande från informanterna. Detta 
för att ge utrymme för mig som intervjuare att reflektera över informantens svar och därmed ställa 
relevanta följdfrågor.45 I förebyggande syfte mot tekniska haverier testades placering av bandspelare 
för bästa möjliga ljudupptagning och av samma förebyggande anledning medtogs extra batterier och 
band. Intervjuernas tidslängd varierade mellan 25-35 minuter. 
 
 
 
                                                   
40 Cohen, L, Manion, L, Morrison, K., (2008), Sid. 114-115 
41 Kvale, S., (1997), Sid. 64 
42 Se bilaga 1 
43 Johansson, P-O Svedner, B,. (2006), Sid. 42 
44 Trost, J., (2005), Sid. 23, 50 
45 ibid, Sid. 54  
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Bearbetning av material 
 
Intervjuerna transkriberades i sin helhet och lästes igenom upprepade gånger. Därefter kodades de 
tjugo sidorna med hjälp av selektiv kodning, det vill säga att all rådata kategoriserades utifrån 
kärnkategorier, i detta fall de tre frågeställningarna. Dessa markerades med hjälp av olika 
färgpennor, en färg representativ för varje frågeställning.46 Därefter genomfördes en så kallad 
meningskoncentrering vilket innebär att det informanterna uttryckt omformulerades till korta koncisa 
meningar för att tydliggöra den väsentliga innebörden.47 För att skapa struktur sammanställdes de tre 
informanternas kategoriserade utsagor under tillhörande frågeställning för att sedan redovisas separat 
som lärare A, lärare B och lärare C i berättande form. Med syftet att behålla läsarens intresse och för 
att tydliggöra och konkretisera innebörden av resultatet redovisas väl utvalda citat tillsammans med 
tolkning av de enskilda informanternas uppfattningar.48 Resultatet presenteras på detta sätt med 
intentionen att ge läsaren större inblick i den enskilda informantens uppfattningar kring det 
pedagogiska samtalet och för att tydliggöra de tre informanternas intervjusvar i relation till varandra.  
 
Etiska aspekter 
 
I undersökningen har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer tagits i beaktning genom det 
informationsbrev som skickades till var och en av deltagarna.49 I brevet uppfylldes de fyra 
huvudkraven gällande som individskydd inom forskning: Informationskravet som innefattar att 
deltagarna delges syftet med undersökningen, Samtyckeskravet som innebär att deltagarna 
informeras om undersökningens frivilliga deltagande, Konfidentialitetskravet som säger att alla 
uppgifter kring informanterna skyddas från obehöriga och Nyttjandekravet vilket innebär att 
insamlade uppgifter kring enskilda personer endast får nyttjas i undersökningen. De forskningsetiska 
principerna har även tagits i beaktning då deltagarnas anonymitet skyddas i rapporten genom att 
benämna dem som lärare A, lärare B och lärare C. Utifrån Vetenskapsrådets rekommendationer har 
även informanterna erbjudits ett exemplar av rapportens slutprodukt.  
 
Reliabilitet och Validitet 
 
Begreppet reliabilitet betyder noggrannhet eller pålitlighet vilket i denna undersökning innebär hur 
intervjuerna har genomförts. Det vill säga om samma frågor har ställts av samma person vid alla 
intervjutillfällen och om resultatet av dessa påvisar ett samband. 50 Det är ur detta perspektiv viktigt 
att informanterna förstår frågorna på samma sätt och att frågorna är öppna för att ge informanten 
chansen att ge så uttömmande svar som möjligt.51  
 
Hög validitet innebär att rätt metod har använts för att uppnå syftet med undersökningen vilket i 
detta fall betyder att intervjufrågorna ska vara relevanta för undersökningens frågeställningar. I en 
kvalitativ intervjuundersökning innebär det även att intervjuaren har ett neutralt förhållningssätt i 
intervjusituationen för att inte påverka informanten i dennes utsagor. Dessutom påverkas validiteten 

                                                   
46 Cohen, L, Manion, L, Morrison, K., (2008), Sid. 493 
47 Kvale, S,. (1997), Sid. 174 
48 Johansson, B, Svedner, P-O,. (2006), Sid. 107 
49 Vetenskapsrådet (2008) 
50 Stensmo, C.,  (2002), Sid. 30-31 
51 Cohen, L, Manion, L, Morrison, K., (2008), Sid. 151 
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av misstolkningar av frågor, missuppfattningar av informantens intervjusvar samt intervjuarens 
attityd och förväntningar. 52  
 
Som tidigare nämnts är det människors uppfattningar som ska mätas vilket innebär att det vid 
upprepning av samma metod aldrig kan ge samma resultat och att det finns risker att intervjusvaren 
misstolkas eller att informanterna varit oärliga på ett eller annat sätt.53 Med detta i åtanke anser jag 
trots allt att samtliga intervjusvars tillförlitlighet är stor vilket även bekräftas av det faktum att 
intervjuerna genomfördes av en och samma person, med samma intervjuguide. Dessutom skickades 
inte intervjufrågorna ut i förväg vilket innebär att informanterna genom detta inte fick tid till 
förberedelse av svaren som i sig förstärker sannolikheten att de är spontana och ärliga. 
 

         Den kvalitativa intervjumetoden i denna undersökning har gett en djupare förståelse för  
informanternas uppfattningar kring det pedagogiska samtalet vilket i sin tur innebär att rätt metod 
använts för att nå syftet med undersökningen.  

                                                   
52 Cohen, L, Manion, L, Morrison, K., (2008), Sid. 150 
53 ibid, Sid. 350 



Resultatredovisning  
 
I detta avsnitt redovisas tolkningen av informanternas intervjusvar med fokus på undersökningens 
frågeställningar som presenteras tillsammans med syftet. För att skapa struktur och för att skydda 
informanternas anonymitet benämns de som lärare A, lärare B och lärare C. Ovannämnda 
frågeställningar används som underrubriker under vilka informanternas uppfattningar presenteras i 
berättade text med en för de tre lärarnas utsagor gemensam sammanfattning av innehållet. Min 
strävan har varit att återge informanternas uppfattningar på ett korrekt sätt. Att beakta är dock att 
eventuella missuppfattningar och misstolkningar kan påverka resultatet. 
 
 
Urvalsgrupp 
 
Informanterna arbetar på tre olika skolor i en mellanstor svensk stad och har följande yrkeserfarenheter 
och utbildningar: 
 
Lärare A har arbetat som lärare i 36 år. Är utbildad lågstadielärare men undervisar på grundskolan i 
årskurs 6. 
 
Lärare B har arbetat som lärare i 13 år. Är utbildad 1-7 lärare med inriktning Svenska/SO och arbetar 
som klasslärare för årskurs 5-6.  
 
Lärare C har arbetat som lärare i 10 år. Är utbildad fritidspedagog, 1-7 lärare med inriktning Svenska/SO 
och arbetar som klasslärare i åk 6. 
 
 
Hur uppfattar lärare den egna rollen i det pedagogiska samtalet? 
 
Lärare A 
Det pedagogiska samtalet är väldigt viktigt och upptar stor del av arbetsdagen. I detta förhåller hon 
sig positiv, entusiasmerande med intentionen att leda nyfikna och positivt inställda elever. Det är 
dock inte alltid så lätt eftersom det finns mycket att konkurrera med, exempelvis elevernas trötthet 
och oengagemang samt olika slag av medier. God lärandemiljö skapas genom strukturerad planering 
och undervisning samtidigt som eleverna får komma till tals med egna idéer och infallsvinklar som 
ges utrymme när lektionsupplägget tillåter. Det är i det pedagogiska samtalet elevernas tyckande 
kommer fram vilket är väldigt viktigt eftersom de kan uppleva att deras kreativitet tas ifrån dem om 
undervisningen är för regisserad. I de pedagogiska samtalen med enskilda elever eftersträvas 
ögonkontakt och fysisk närhet för att skapa god stämning. I dessa samtalssituationer finns en strävan 
att leda eleven framåt i sitt lärande men även en medvetenhet att misslyckanden kan uppstå. När hon 
inte når fram till eleven händer det att hon tar hjälp av klasskompisar som kan lyckas bättre. 
 

Man försöker väl att hitta andra infallsvinklar men om man märker att det inte går då lär 
man ju liksom lämna det just då. Man kan ju liksom inte stå och pressa, men där kan man ju 
köra med det här att man kanske kan ta hjälp av någon annan i gruppen.54  

 
                                                   
54 Lärare A 



 22

Ett välvilligt förhållningssätt är viktigt i de situationer där eleven inte förstår och det är då bara att ta 
det om igen. När elever arbetar i fel riktning eller pratar om saker som inte tillhör undervisningen 
ställs frågor kring hur de tänker samtidigt som de får påminnelser om den tid de har till förfogande 
och att arbetet eller diskussionen sedan ska redovisas på något sätt. 
 
 
Lärare B 
Det pedagogiska samtalet är en undervisningsmetod i vilken han försöker utmana eleven att tänka 
efter. Intressanta lektionsupplägg skapas genom att väcka intresse på ett eller annat sätt, exempelvis 
genom att prata om något häpnadsväckande eller genom att utgå från elevernas egna tankar kring 
ämnet. Ett arbetspass med gruppdiskussioner avslutas alltid med någon form av redovisning i 
helklass för att markera arbetsformens höga värde. I pedagogiska samtal med enskilda elever är 
intentionen alltid att vara så tydlig och fördomsfri som möjligt samt att utgå från kunskaper om 
eleven och dennes kunskapsnivå. Utifrån detta läggs sedan samtalsnivån. När enskilda elever har 
svårigheter att delta i diskussioner tas eleven åt sidan där denne får raka frågor om varför han eller 
hon inte vill delta eller vad det är som skapar osäkerhet. I detta läge påvisas vikten av att delta 
genom förklaringar om vad följderna blir. 
 

Jag försöker ju vara tydlig med vad som förväntas och därigenom så kan man liksom styra 
eleven mot att det är det här som ska vara klart, det är de här kvaliteterna som är viktiga att 
visa eller att göra, men också att fundera kring varför gör eleven så här egentligen, som gör 
att eleven använder den här metoden eller gör på det här sättet eller så, och oftast har 
eleverna ganska bra svar på det tycker jag, då har man ett samtal som är något så när 
jämbördigt.55 

 
Det enskilda samtalet följs upp vid nästa diskussionstillfälle genom frågor om elevens åsikter som då 
uppmuntras genom positiv respons. Denna teknik används även när elever har funderingar kring det 
enskilda skolarbetet, det vill säga något som alla bör ta del av. Det är viktigt att den enskilda eleven 
svarar på frågor utifrån egna tankar och inte vad denne tror att läraren vill höra. Läraren bör vara 
lyhörd och försöka lära känna alla elever för att verkligen få veta vad de kan och vilken inlärningsstil 
de har. I slutändan är det eleven som bestämmer. Det går inte att tvinga någon till någonting och det 
är därför upp till läraren att hitta vägar som motiverar eleven i skolarbetet.  
 

Vill inte eleven göra någonting då är det så. Då får jag hitta metoder som gör att eleven vill 
det eller acceptera att det arbetsområdet kommer inte att bli något bra för den här eleven, då 
kanske dom kan visa det på något annat sätt. Eleven i centrum.56 

 
  
Lärare C 
Det är genom pedagogiska samtal läraren får kunskap om vad eleverna kan och det är i dialogen 
eleven kan få stöttning och hjälp. Det är inte alltid lätt att få med eleverna i det pedagogiska samtalet 
eftersom det finns annat som för eleverna är mer intressant. Det krävs goda relationer med dem för 
att nå fram och följden av ett misslyckande i detta kan leda till brist på tillit hos eleven. Detta kräver 
att läraren vill lära känna eleverna och att denne är intresserad av att veta vad de kan och hur de lär 
på bästa sätt. 
 
                                                   
55 Lärare B 
56 Lärare B 
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Det kräver ju också att man vill lära känna eleverna för att det ska fungera, man kan inte 
planera någonting som man tror ska fungera på alla elever för det gör det inte. Du måste 
vara intresserad av att veta hur du ska få fram elevernas kunskaper. 57 

 
Medvetenheten om att inte bara ge svaren i det pedagogiska samtalet är viktig liksom 
förhållningssättet till enskilda elever där hon tar reda på hur eleven verkligen tänker. Hon försöker 
alltid att vara öppen med eleverna och talar med dem i en positiv anda där fokus ligger på vad de kan 
och bör träna på istället för det motsatta. Hon är alltid väl förberedd, strukturerad och noga med 
vilka elever som sitter bredvid varandra eftersom gruppens funktion är av stor betydelse för 
utgången av de pedagogiska samtal och privata samtal som uppstår under lektionstid. Det är svårt att 
hela tiden diskutera i helklass och det är därför bättre att dela in eleverna i mindre grupper. Eleverna 
sitter oftast i grupper om fyra med syftet att se personerna de pratar med och att lära känna varandra 
bättre. Eftersom det i klasser finns elever som inte klarar att arbeta i grupp är det viktigt att förklara 
detta för övriga elever på ett lämpligt sätt. Ärlighet i det pedagogiska samtalet är mycket viktigt. Är 
eleven blyg, osäker och tystlåten ägnas mer tid till denne genom snabb respons när eleven visar 
framsteg i någon form. Det är inte alla gånger hon anser sig förklara bäst vilket hon även säger till 
eleverna och uppmuntrar dem att ta hjälp av varandra. 
 
Sammanfattning 
 
De tre informanterna delar åsikten att lärare bör vara väl förberedda, lyhörda, flexibla och positiva i 
syftet att skapa intresse och entusiasm hos eleverna. De delar även uppfattningen att god kännedom 
kring elevernas kunskaper och inlärningsstilar ligger i att samtala med dem och på så sätt skapa goda 
relationer. Enligt lärare A är det viktigt att eleverna får komma till tals när det gäller innehållet i 
undervisningen och att det tas i beaktning i den utsträckning det är möjligt i relation till planering och 
styrdokument. De intervjuade lärarna är raka och ärliga i pedagogiska samtal med elever och 
uppmuntrar dem till att hjälpa varandra genom samtal. Lärare B poängterar att eleven står i centrum 
och att han genom att lägga samtalet på dennes nivå eftersträvar någon slags jämbördighet mellan de 
två parterna. Lärare A uttrycker att undervisningen och det pedagogiska samtalet har konkurrens från 
elevernas intresse av andra saker samt elevernas oengagemang och trötthet.  
 
 
Hur uppfattar lärare elevernas roll i det pedagogiska samtalet? 
 
Lärare A 
Eleverna sporrar varandra i samtal kring undervisning och arbetsuppgifter samtidigt som de hjälper 
varandra i dessa områden. Många elever tenderar att lyssna till sina kamrater när läraren inte når fram 
samtidigt som samtalen mellan elever kan urarta till diskussioner om privata saker.  
 

Man hör ju vad som är ett vettigt samtal och vad som är bara dravel va, inom 
citationstecken, om det låter mycket, om dom pratar om vettiga saker eller om det låter 
mycket och dom pratar om ingenting då lär man ju lägga sig i kan jag tycka.58 

 
 
 

                                                   
57 Lärare C 
58 Lärare A 
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Lärare B 
Eleverna bidrar till det pedagogiska samtalet genom att komma med egna funderingar kring det som 
ska behandlas. Om samtalet mellan elever ska fungera är det en fråga om hur de fungerar socialt samt 
vilket agerande som är accepterat i en klass. Han uppfattar att eleverna inte ser den verbala delen i 
undervisningen som något viktigt och att diskussionsövningar inte tas på samma allvar som att räkna 
och skriva. I det enskilda samtalet med elever tenderar de att ge de svar som det vet att läraren vill 
höra och inte vad de egentligen tycker.  
 

Om eleverna är så att säga ute efter att få fram ett snabbt svar för att de vill gå på rast eller om 
dom ska tillfredsställa mig som lärare för då tror dom att då är jag nöjd eller, det finns många 
faktorer som spelar in.59 
 

Lärare C 
Eleverna sitter oftast i grupper om fyra vilket skapar en slags trygghet där de vågar fråga varandra om 
hjälp och där de lär känna andra elever än de närmaste vännerna i klassen. Det är inte alltid det 
fungerar när vänner sitter bredvid varandra eftersom samtalet lättare glider över från pedagogiskt till 
privat samtal. 
  

Det är viktigt att ha en variation i undervisningen så att det inte bara är uppgifter som eleverna 
enskilt ska jobba med utan att det sker en dialog i klassrummet. 60 

 
Bristen på deltagande i det pedagogiska samtalet kan bero på blyghet och osäkerhet vilket kan tränas 
genom att eleven själv tillåts komma med egna förslag på vilken eller vilka elever denne känner sig 
mest bekväm med i en samtalssituation. Eleverna kommer ofta på saker som hon själv inte tänkt på 
och att de genom detta tillåts påverka innehållet i undervisningen i den mån det går att hålla inom 
ramarna för styrdokumenten.  

 
Det handlar mycket om att motivera dom, det finns så mycket annat som är intressant. Jag 
brukar ofta utgå från både läroplan och kursplan och förklara vad det är vi ska jobba med men 
att dom själva kan vara med och påverka hur vi ska jobba med olika teman.61 
 
 

Sammanfattning 
 
De tre informanterna uppfattar eleverna som kreativa deltagare i det pedagogiska samtalet i vilket de 
bidrar med egna idéer och förslag. Detta ges utrymme enligt Lärare C om planeringen tillåter. Två av 
informanterna anser att elevernas undervisningsrelaterade samtal ofta glider över till privata samtal, 
speciellt när vänner sitter bredvid varandra. En av informanterna anser att enskilda elevers brist på 
deltagande i pedagogiska samtal till stor del beror på blyghet och osäkerhet vilket kan motverkas med 
att eleven själv får påverka vilka de ska samarbeta med i grupparbeten och gruppdiskussioner. En 
informant uppfattar att eleverna inte ser den verbala delen i undervisningen som något viktigt och att 
diskussionsövningar inte tas på samma allvar som att räkna och skriva. De tenderar även att ge svar 
som de tror att läraren vill höra för att komma undan situationen.  
 
          
                                                   
59 Lärare B 
60 Lärare C 
61 Lärare C 
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Hur uppfattar lärare det egna och elevernas lärande i det pedagogiska       
        samtalet? 
 

Lärare A 
Det pedagogiska samtalet i klassen är ett givande och tagande i vilket eleverna lär av varandra i takt 
med övrig undervisning. Lärandeprocessen stängs aldrig av, lärandet pågår hela tiden både i och 
utanför skolan. Det är svårt att inte lägga sig i elevernas arbetsprocess men det finns en medvetenhet 
om att det bör finnas någon slags balans mellan det egna styrandet och elevens eget arbete. Detta är 
något som hon anser sig blivit bättre på med åren tillsammans med förmågan att verkligen lyssna på 
eleverna. För övrigt anser hon att förmågan att lita på elevens vilja att få arbetet gjort har förbättrats. I 
intervjun ombads läraren att ge exempel på en situation då hon haft bristande kunskaper i det 
pedagogiska samtalet. Lärare A kom inte på något speciellt tillfälle men är säker på att hon hela tiden 
gör misstag. 
 
Lärare B 
Eleverna lär genom att ingå i ett sammanhang där de tar del av kamraternas funderingar, idéer, frågor, 
tankar och åsikter. Det pedagogiska samtalet i grupp är minst lika viktigt som det skrivna arbetet i 
skolan och det är ett sätt för alla elever att förbättra sina kunskaper utifrån den egna nivån. Detta är en 
stor del av lärandet i skolan och det är minst lika viktigt som det enskilda skolarbetet så som att räkna 
och skriva. 
  

Annars så skulle man ju om man inte skulle ha pedagogiska samtal så skulle man ju kunna 
lära sig genom att sitta hemma och läsa och skriva och så där. 62 

 
Han har med åren lärt sig att vara flexibel, att inte vara så självkritisk, att lektioner inte alltid blir som 
han tänkt men att det kan bli bra ändå. Han lägger misstagen bakom sig men lär hela tiden av dem. I 
intervjun ombads läraren att ge exempel på en situation då han haft bristande kunskaper i det 
pedagogiska samtalet. Lärare B kom inte på något speciellt tillfälle. 
 
Lärare C 

         I det pedagogiska samtalet lär sig eleverna att lyssna till andra samt att sätta ord på egna tankar och 
kunskaper vilket i sin tur leder till att eleven får en annan vinkel på det egna tänkandet. Dessutom tar 
den enskilda eleven del av andra elevers tankar och frågor och kan då jämföra dem med de egna 
tankegångarna och på så sätt vrida och vända på dem för att kanske upptäcka något som de inte tänkt 
på innan.  
 

Sen när dom blir äldre så ska dom ju kunna reflektera och det är ju inte något som kommer 
med åldern. Det är ju någonting som eleverna måste träna på och reflektera gör man ju bäst 
tillsammans. 63 

 
Hon har med åren lärt sig att verkligen lyssna på eleverna och att inte stressa för att hinna med 
planerade lektionsupplägg och menar att det kan bli bra resultat ändå. Ur det personliga perspektivet 
har hon kommit till insikten att det är viktigt att ha ett brett spektrum som pedagog och att vara villig 
till utveckling. Detta lärde hon sig vid ett specifikt tillfälle när hon som nyutexaminerad lärare försökte 
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få en pojke med Aspergers syndrom att delta i en gruppövning. Efter många försök till motivering gav 
hon upp och förstod senare varför det inte fungerade. 
 
Sammanfattning 
 
Alla tre informanter anser att eleverna lär av varandra i det pedagogiska samtalet genom att ta del av 
andra människors frågor och funderingar med vilka de sedan kan jämföra egna tankar. Förutom detta 
lär de sig att lyssna på andra och att sätta ord på den egna kunskapen samt egna funderingar. 
Informanterna uttrycker att de lärt sig att lyssna på eleverna och att planeringen inte alltid faller på 
plats men att det kan bli en bra lärandesituation ändå. Lärare B uttrycker större tillit till elevens 
förmåga att få arbetet gjort. Dessa kunskaper kommer ur lärande genom egna misstag och år av 
yrkeserfarenhet. Lärare C har med sin yrkeserfarenhet fått förståelse för vikten av att vilja utvecklas 
för att få ett brett spektrum i sin roll som lärare, exempelvis vetskap om barn med olika diagnoser och 
hur de ska bemötas. 
 
 
Resultatanalys 
 
I följande avsnitt analyseras resultatet med utgångspunkt i undersökningens frågeställningar. Detta för 
att lyfta fram det som är intressant ur ett lärandeperspektiv. 
 
Lärarens roll och dess betydelse för lärande 
 
Av resultatet tolkas att informanterna ser sig själva som ansvariga för utgången i det pedagogiska 
samtalet, det vill säga att de försäkrar sig om att lärande sker och att kunskaperna befästs. Lärarna 
stöter dock på problem i undervisningssituationen i form av trötta, oengagerade och ointresserade 
elever som tenderar att prata om privata saker. Likaså upplever informanterna ett slags dilemma 
mellan att styra och att tillåta, att hålla sig till vad styrdokumenten säger samtidigt som utrymme för 
elevernas påverkan i det pedagogiska samtalet ska ges. I det pedagogiska samtalet med enskilda elever 
krävs det att läraren hittar en samtalsnivå där de båda kan förstå varandra och där eleven känner sig 
säker på de egna åsikterna. För att motverka meningslös lotsning genom arbetsmomentet måste läraren 
således lära känna eleven och dennes sätt att kommunicera samt dennes kunskapsnivå. Informanterna 
anser sig inte vara fulländade i den pedagogiska samtalsformen. De uttrycker dock stor medvetenhet 
kring det meningsfulla lärandet och visar utifrån tidigare nämnda samtalsteorier inga tecken på att vara 
omedvetet inkompetent i det pedagogiska samtalet. De uttrycker däremot medveten inkompetens när 
de inte når fram till elever i olika situationer. Med andra ord är de medvetna om att de inte uttrycker 
sig på bästa sätt alla gånger men att detta leder till nytt lärande kring det egna förhållningssättet och 
förhoppningsvis medveten kompetens i framtiden64 Detta indikerar att i takt med yrkeserfarenheten 
växer så väl förståelsen för eleverna som insikter om vad som fungerar och vad som inte fungerar. 
Antalet år i yrket har således en betydande roll i lärarens förmåga att nå eleverna i det pedagogiska 
samtalet.  
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Den pedagogiska samtalsundervisningens betydelse för den enskilda eleven 
  
Informanterna visar enighet kring vikten av det pedagogiska samtalet och utformandet av 
undervisningssituationer i det samma. Resultatet visar att det är genom samtalet lärare och elev kan 
kommunicera för att förstå varandra och det är där läraren upptäcker elevens behov samtidigt som 
denne kan påverka på vilket sätt lärandet ska ske. Med dessa kunskaper genomförs sedan planering 
som ger utrymme för samtal i grupp där nya infallsvinklar kring olika ämnen skapas och där lärande i 
ett socialt samspel växer fram. För att möjligheter till goda samtalssituationer ska ges krävs det även 
att eleverna är intresserade och motiverade. Detta uppstår i en positiv och tillåtande miljö som till stor 
del skapas av den medvetna och kompetenta läraren. När det ovanstående faller på plats uppstår ett 
meningsfullt lärande där eleven utifrån den egna kunskapsnivån lär kring ett fenomen tillsammans 
med andra. Det uppstår ett givande och tagande som alla kan dra nytta av. Det vill säga att eleverna lär 
av varandra genom att komma till gemensamma insikter så väl som enskilda. I detta uppstår även 
utvecklingsmöjligheter av elevens språkliga förmåga likaså en slags kännedom om den samma så väl 
som det beteende som förväntas av det sociala sammanhanget. Det vill säga ett sociokulturellt lärande 
ur vilket elevens självförtroende inför kommande samtalssituationer växer.65 
 
Den deltagande eleven har stora fördelar i ovannämnda samtalssituationer men om vi har det motsatta 
förhållandet där eleven inte vågar göra sin röst hörd i grupp eller i enskilda samtal med lärare innebär 
det missade tillfällen att lära. Det vill säga tillfällen då eleven får sätta ord på de egna kunskaperna och 
tillsammans med andra tillåtas att tänka högt. Detta i sin tur betyder att läraren får svårigheter att 
upptäcka elevens behov och att lära känna honom eller henne vilket är en nödvändighet för att bemöta 
eleven utifrån dennes nivå. Med andra ord en stor utmaning för läraren som måste använda all sin 
kunskap och erfarenhet för att hjälpa eleven att nå kunskapsmålen. Trots att detta är en stor nackdel 
kan eleven dock ta till sig nya kunskaper som passiv deltagare i det pedagogiska samtalet.  
 
Även den oengagerade eleven riskerar att gå miste om det ovannämnda lärandet trots att han eller hon 
själv valt sitt förhållningssätt till undervisningen. Det är svårt att ta igen samtalssituationer eftersom du 
måste vara deltagande för att tillgodogöra dig viktiga delar av det samma. Detta uteblivna lärande 
gäller även elever med olika diagnoser så som Aspergers syndrom och som på ett eller annat sätt 
hindrar dem att delta i det sociala samspelet/pedagogiska samtalet. 
 
Analysresultat 
 
Min övergripande tolkning av resultatet är att det pedagogiska samtalet i grupp huvudsakligen är 
gynnsamt för alla i klassrummet men att det enskilda samtalet mellan lärare och elev kan skapa 
problem för så väl eleven som läraren. Det står även klart utifrån det ovanstående att direkta paralleller 
kan dras mellan informanternas skapande av pedagogiska samtalsmiljöer och det sociokulturella 
lärandet där tyngdpunkten ligger i att lära av varandra i en distinkt miljö så som klassrummet och där 
eleven får kunskap om det förväntade sättet att kommunicera på samt de kommunikationsregler som 
gäller.66 Det pedagogiska samtalet kan i och med detta ses som en betydande del av det sociokulturella 
lärandet i klassrummet där språket är en länk mellan det inre tänkandet och den yttre 
kommunikationen och där en grupp individer tillsammans kan lösa problem och komma till nya 
insikter. Ur det ovanstående upptäcks även ett samband mellan den sokratiska samtalsmetoden och de 
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samtal som uppstår i klassrummet, där läraren genom planering och förberedelse av frågor påverkar 
eleverna att tillsammans med andra komma till nya insikter kring olika fenomen.67 
 

 
Diskussion  
 
I följande avsnitt diskuteras metod, resultat och analys i relation till teoriavsnittet, detta i löpande text 
tillsammans med författarens egna reflektioner och slutsatser av det samma. Resultatdiskussionen 
framställs utifrån syftets tre frågeställningar. 
        
Metoddiskussion 
 
Den kvalitativa intervjumetoden användes med syftet att ta reda på informanternas uppfattningar om 
det pedagogiska samtalet. De halvstrukturerade intervjuerna tillät informanterna utrymme och 
eftertanke samtidigt som det hölls inom ramen för intervjuguiden. De tre informanterna svarade med, 
enligt min egen uppfattning, så uttömmande svar som möjligt. Medvetet lämnade jag största möjliga 
utrymme till informanten och ställde relevanta följdfrågor när det passade. Min egen nervositet kan 
dock i vissa situationer ha påverkat förmågan att ställa fler följdfrågor då jag stundtals kom på mig 
själv att tänka på nästa fråga när informanten fortfarande pratade. Å andra sidan riskerade jag inte 
genom någon mindre lämplig följdfråga att avbryta informantens svar och tankegångar. Jag anser att 
svaren på intervjufrågorna är tillförlitliga med tanke på att informanterna inte tog del av frågorna innan 
intervjutillfället och att de på så sätt inte tilläts utrymme till planering av svaren som då troligtvis blev 
mer sanningsenliga och spontana. Sammantaget anser jag att valet av metod tillät mig att uppnå syftet 
med undersökningen. 
 
 
Övergripande resultat 
 
Syftet med undersökningen var att ta reda på hur lärare uppfattar lärande i det pedagogiska samtalet 
vilket delvis kan besvaras med att informanterna ser dessa samtal som en betydande del av 
undervisningen. Detta framkommer ur informanternas uppfattningar av undervisningssituationer och 
planering i vilken det pedagogiska samtalet ges stort utrymme. Informanternas intentioner är att vara 
förberedd, lyhörd, flexibel och positiv för att skapa intresse och entusiasm hos eleverna. De anser även 
att god kännedom kring elevernas kunskaper och inlärningsstilar ligger i att samtala med dem och på 
så sätt skapa goda relationer. De lägger även stor vikt vid att eleverna får komma till tals när det gäller 
innehållet i undervisningen och att det tas i beaktning i den utsträckning det är möjligt i relation till 
planering och styrdokument. Informanterna förhåller sig raka och ärliga i pedagogiska samtal med 
elever i vilka de motiverar och uppmuntrar dem. Trots medvetenheten av det pedagogiska samtalets 
betydelse indikerar resultatet en slags inre kamp mellan att tillåta elevernas påverkan av 
undervisningen och att hålla detsamma innanför ramarna för vad styrdokumenten säger. Informanterna 
uppfattar eleverna som kreativa deltagare i det pedagogiska samtalet i vilket de bidrar med egna idéer 
och förslag till undervisningen. De pedagogiska samtalen tenderar dock att glida över till privata 
samtal, speciellt när vänner sitter bredvid varandra. Det förekommer även hinder i lärarens 
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undervisning i form av okoncentrerade och trötta elever. Detta till trots anser informanterna att elever 
lär i det pedagogiska samtalet genom att reflektera över egna tankar som de verbaliserar samt genom 
att lyssna på andra elevers kunskap och funderingar med vilka de sedan kan göra jämförelser. I samtal 
mellan lärare och elev anser informanterna att det även sker ett lärande hos den vuxne som förkovrar 
nya kunskaper om hur eleven tänker och hur denne lär på bästa sätt liksom nya kunskaper om 
förhållningssätt och samtalsstrategier.  
 
 
Resultatdiskussion 
 
Resultatet visar pedagoger med stor medvetenhet kring det pedagogiska samtalets betydelse för 
elevers lärande. Frågan är dock om de tre informanterna är representativa för andra yrkesverksamma 
lärare eller om de rent slumpmässigt tillhör den medvetna skaran av lärarkåren? Det kan även vara så 
att informanterna har kunskaper om hur det bör se ut i undervisningen och att verkligheten är en 
annan. Några slutsatser om detta är inte möjligt att dra utifrån den undersökningsmetod jag använt, 
men min bedömning om informanterna genom personlig kontakt och diskussion är att de är ärliga i 
sina utsagor. 
 
Hur uppfattar lärare den egna rollen i det pedagogiska samtalet? 
 
Informanterna vet hur de ska förhålla sig i det pedagogiska samtalet för att skapa möjligheter till ett 
meningsfullt lärande. Ett lärande som enligt forskning sker bäst genom att individen är motiverad, 
intresserad och upplever relevans.68 Med detta ser jag direkta paralleller till informanternas uttryckta 
intentioner att vara positiv, entusiasmerande samt viljan att skapa intressanta samtal och 
lektionsupplägg. Samma forskning visar att det krävs förförståelse och erfarenhet för att lättare förstå 
ett fenomen vilket kan relateras till informanterna när de utgår från elevernas erfarenheter som 
plattform i det pedagogiska samtalet. Samma teorier visar att lärandet och förmågan att minnas är 
aktiviteter som föds ur materialets betydelse för individen, samt att minnet av ett fenomen eller en 
situation tenderar att förstärkas när det ger upphov till starka känslor. Informanterna visar förståelse 
för detta när de i det pedagogiska samtalet medvetet använder extrema scenarion för att skapa 
känslomässiga reaktioner hos eleven. Den sokratiska pedagogiska idén bygger på det samma i vilken 
medvetna frågor används för att tillåta elever analysutrymme och för att skapa insikter kring olika 
fenomen.69 Informanternas inställning till det ovannämnda faller i linje med hur lärare bör förhålla sig 
i det pedagogiska samspelet så väl som det pedagogiska samtalet. Det vill säga att lärarens genuina 
intresse för eleven är av största betydelse för en lyckad relation mellan de båda och därmed 
undervisningen genom det pedagogiska samtalet.70  
 
I informanternas försök att motivera elever ger de genom det pedagogiska samtalet positiv feedback 
samt förklaringar av undervisningens syfte med hjälp av styrdokument och dess betydelse för framtida 
studier. Forskningsteorier styrker detta som ett grundläggande inslag i att motivera.71 Vidare 
poängterar informanterna vikten av att lära känna eleven för att denne ska få den nödvändiga tilliten 
till sin lärare men även för att ta reda på hur eleven tänker och hur han eller hon lär på bästa sätt. 
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Något motsägande i jämförelse med den svenska klassrumsforskningen som visar att lotsning är ofta 
förekommande med syftet att endast föra eleven vidare till nästa steg i undervisningen.72  
 
Utifrån det ovanstående kan jag konstatera att de förhållningssätt och teorier som presenteras i 
teoriavsnittet är en del av informanternas kunskaper kring undervisning och pedagogiska samtal. 
Lärarna förstår vikten av att låta eleverna komma till tals och att de ska tillåtas att lära av varandra 
genom samtal i olika slag av grupperingar. Informanterna anser även att det pedagogiska samtalet i 
stor grupp skapar möjligheter för enskilda elever att lära utifrån den egna nivån vilket faller i linje med 
Dhystes teorier om det dialogiska klassrummet så väl som Vygotskijs ”proximala zon för lärande”.73 
Dessutom speglar detta det sociokulturella perspektivet för lärande som baseras på det sociala 
sammanhangets specifika kommunikationsmönster och den sociala gruppens givande och tagande 
individer emellan.74 Informanterna visar även insikt kring betydelsen av förberedd/strukturerad 
undervisning och att det bör finnas en balans mellan lärarens styrande och elevernas fria påverkan på 
undervisningssituationen. Dessa goda insikter om den egna yrkesrollen för tankarna till 
klassrumsforskningen på Island och ”de empatiska lärarna” som visade medvetna tankemönster kring 
lärarens betydelse för elever och lärande.75 Likaså påminner det om de två amerikanska lärarnas 
förhållningssätt till pedagogiska samtal i helklass och dess betydelse för inkludering av alla elever i 
undervisningen.76 
 
Hur uppfattar lärare elevernas roll i det pedagogiska samtalet? 
 
Informanterna påvisar ett dilemma mellan att planera i linje med styrdokumenten och samtidigt ge 
plats för elevernas idéer och förslag. Detta har uppmärksammats av tidigare forskning som visar att 
den administrativa delen av skolverksamheten hindrar läraren att genomföra en meningsfull 
undervisning.77 Ett dilemma som lärare tydligen får acceptera och göra det bästa av. Det är inte svårt 
att förstå att detta skapar stressfulla situationer, speciellt för lärare som inte har någon längre 
yrkeserfarenhet. 
 
Informanternas uppfattningar av eleverna är att de kan vara goda pedagoger i relation till varandra och 
att de ibland lär sig bättre av en vän än av läraren. Flertalet elever kommer även till tals med 
infallsvinklar och idéer så väl i helklass som i enskilda samtal. De visar dock tendenser att gå från 
pedagogiska samtal till privata samtal när de sitter bredvid en nära vän. Det förstnämnda strider både 
mot den nationella och  den internationella klassrumsforskningen ur vilka det framgår att elevernas del 
i det som sägs oftast består av frågor kring undervisningen. Likaså strider det mot samma forskning 
som säger att vi har övervägande förmedlingsundervisning med strikta lektionsupplägg.78 Detta kan 
förklaras med att det ser annorlunda ut i informanternas klassrum än vad forskningen visar och det i 
sin tur kan förklaras med att de verkligen har insikt om hur de ska förhålla sig för att skapa ett 
meningsfullt lärande. I jämförelse med den nigerianska forskningen där resultatet visar klassisk 
förmedlingsundervisning framstår lärarnas undervisning i denna studie som dess motsats.79  
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Hur uppfattar lärare det egna och elevernas lärande i det pedagogiska samtalet? 
 
Informanterna anser att eleverna lär i samspel med varandra och i samtalssituationer kring olika 
fenomen. Förutom elevernas lärande ger de uttryck för vad de själva tagit till sig genom att samtala 
med elever. De påpekar bland annat att förmågan att lyssna till elever har förbättrats med åren och att 
det är i det enskilda samtalet som läraren lär sig om eleven som person och dennes kunskapsnivå så 
väl som dennes sätt att lära. Dessutom anser informanterna att förmågan att vara flexibel i 
undervisningen när eleverna kommer med egna förslag och idéer har förbättrats. Detta sätt att ta 
lärdom i yrkesrollen kan således relateras till den ”tysta kunskapen” som ur lärarens perspektiv 
innebär att denne delvis konstruerar sin egen erfarenhetskunskap och att den byggs på i takt med 
yrkeserfarenheten.80 
 
Slutord 
 
Resultatet av undersökningen visar väl medvetna lärare vars förhållningssätt till lärande genom 
pedagogiska samtal faller i linje med kurslitteratur för lärarstuderande så väl som delar av forskning 
inom samma område. Det vill säga att tillfällen till meningsfullt lärande genom samtal är många och 
att var och en genom detta tillåts utveckling utifrån den egna kunskapsnivån. Av undersökningens 
resultat och analys har jag fått en förberedande inblick och förståelse inför min kommande yrkesroll. 
Jag tänker då främst på hur viktigt mitt eget förhållningssätt till elever är och att allt jag säger i 
kommande undervisningssituationer är av stor betydelse för den enskilda eleven. Jag förstår även 
vikten av planering så väl som förmågan till flexibilitet och har uppmärksammats vad det gäller 
problematiseringen kring att tillåta elevernas påverkan på undervisningen och samtidigt följa vad 
styrdokumenten säger. Det ligger följaktligen i mina händer som lärare att vara lyhörd och att fånga 
upp de elever som av ett eller annat skäl har svårt att uttrycka sig.  
 
Med detta sagt förväntar jag mig inte att gå in i ett klassrum med färdiga lösningar. Detta med tanke på 
att de erfarna lärarna i undersökningen fortfarande uttrycker stress efter många år av erfarenhet. Det är 
som sagt en balansgång som den enskilda läraren måste arbeta med kontinuerligt. En balans mellan att 
skapa meningsfullt lärande och att styra. 
 
         
Fortsatt undersökning 
 
Enligt det ovanstående ges det meningsfulla lärandet inte tillräckligt med plats eftersom tidschemat är 
för pressat. Stressade pedagoger kan omöjligt vara den positiva förebild som är att föredra enligt 
teoriavsnittet. En observation av informanterna vid deras yrkesutförande hade med stor säkerhet 
bekräftat detta dilemma som förekommer i lärarens vardag. Mitt förslag till fortsatt forskning inom 
området är således att göra en komparativ undersökning med observationer och kvalitativa intervjuer 
och med större antal informanter, det sistnämnda för att upptäcka generaliserbara mönster. Ytterligare 
en vinkel på en sådan undersökning vore att ta reda på hur eleverna uppfattar så väl pedagogiska 
samtal som privata samtal i klassrummet. Detta för att ta reda på hur de ser på lärandet när det för dem 
fungerar som bäst. 
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Bilaga 1                                                                                                             Gävle      2008-10-11 
 
 
 
Till alla 1-7 lärare med formell utbildning på er skola med förhoppning att ni vill delta i en 
undersökning. 
 
Syftet med studien är att ta reda på lärares uppfattningar av den verbala kommunikationen i 
klassrummet. Som datainsamlingsmetod används intervjuer vilket innebär att jag behöver ca en 
timme av din tid. All utlämnad information kommer i enlighet med Vetenskapsrådets föreskrivna 
forskningsetiska principer att vara helt konfidentiellt och endast användas som underlag för att 
uppnå undersökningens syfte. Ditt deltagande är av stor betydelse för mig men helt frivilligt. 
 
Jag heter Madelene Rorabaugh och avslutar denna termin min lärarutbildning på Högskolan i 
Gävle. Den ovannämnda undersökningen är en del av mitt examinationsarbete och kommer att 
användas som underlag för en C-uppsats i pedagogik. 
 
Om du vill delta i undersökningen eller om du vill ställa frågor, kontakta mig på: 
Hemtelefon, xxxxxxxxxxx 
Mobil,  xxxxxxxxxxx 
E-post adress, xxxxxxxxx 
 
För ytterligare frågor kontakta min handledare: 
Lisbeth Claesson, P- institutionen, Högskolan Gävle 
E-post adress,  xxxxxxxxxx 
 
Tack på förhand! 
Vänliga hälsningar 
Madelene Rorabaugh 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
 
Inledning 
Berätta om din utbildning och yrkeserfarenhet. 
 
Förhållningssätt i samtalet: 
 - Berätta hur du med ditt förhållningssätt påverkar eleverna att vilja lära sig ny kunskap. 
- Hur tänker du om ungdomars sätt att lära sig ny kunskap? 
- Om det är svårt att få en elev att delta i ett studiesamtal med dig eller andra elever, hur   
förhåller du dig? 
- Vad är det för dig som kännetecknar meningsfullt förhållningssätt i "pedagogiska samtalet" 
- På vilket sätt uppmuntrar du  dialog, kreativitet och reflektion mellan eleverna? 
- Hur kan du fånga in elevernas dolda lärande? 
 
Lärarens pedagogiska samtal med eleverna: 
Hur tänker du kring den fysiska "samtalsmiljön" i klassrummet? 
- Vad lägger du för betydelse i pedagogiska samtal i klassrummet? 
- Har du några tankar om vad som påverkar ett pedagogiskt samtal mellan elever? 
- Om du vill att eleven skall förändra någonting i sina studier hur förhåller du dig till det? 
- Berätta om en samtalssituation som kändes bra med en elev, hur gick det samtalet till? På vilket 
sätt kändes det bra? 
- Beskriv något speciellt betydelsefullt och svårt som du lärt dig av att förhålla dig till i 
studiesamtal med eleverna. 
 
 
- Lärarens tankar om pedagogiska samtal: 
- Berätta hur du tänker om vad pedagogiska samtal är. 
- Beskriv vad du uppfattat du har förändrat och lärt dig i dina samtal i relation till elevers studier. 
- Vill du berätta om något konkret tillfälle när du uppfattat att du haft bristande kunskap i      
pedagogiska samtal med eleverna. 
- Har din syn på pedagogiska samtal förändrats genom dina erfarenheter i samtal med eleverna? 
- På vilket sätt uppfattar du ditt behov av stöd som t.ex. handledning inför pedagogiska samtal   
med eleverna. 
- Tänker du på någon speciell pedagogisk idé som passar in på pedagogiska samtal? 
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