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Undersökningen syftade till att påvisa karaktären och den teoretiska lärande-
potentialen hos samtal mellan lärare och elever vid arbete med molekylmodeller i 
kemiundervisningen på gymnasiet. Därtill var syftet att problematisera resultatet 
utifrån lärarnas syn på sin pedagogiska roll och betydelsen av klassrumssamtalet för 
elevernas lärande. Metoden var kvalitativ och empirin samlades genom ljudinspel-
ningar av sex stycken undervisningstillfällen, intervjuer av fem lärare samt genom 
gruppintervjuer av de elever som deltog i lektionstillfällena. Empirin analyserades 
och kategoriserades utifrån uppkomna samtalsmönster för bedömning av samtalens 
kommunikativa förhållningssätt. Resultatet påvisade att samtalen till stor del var 
monologiska i samtliga av de undersökta lektionstillfällena. Den teoretiska lärande-
potentialen visade sig variera beroende på vilken lärandeteori som utgjorde utgångs-
punkten för analysen. Det framgick att lärarnas syn på lärande ibland inte stämmer 
överens med karaktären hos samtalet då de undervisar.  
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1. Inledning 
 

Vad gäller elevers vardagsföreställningar så menar Andersson (2008) att dessa ten-
derar att kvarstå trots undervisning inom naturvetenskapliga ämnen. Ytterligare 
skriver Skolverket (2006) att all undervisning på gymnasiet skall, enligt 1994års 
läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94), bedrivas på sådant sätt att samtliga 
kunskapsformer (fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet) kommer till uttryck. 
Detta för att eleverna skall kunna se samband och finna undervisningen meningsfull. 
Jag har under min utbildning till gymnasielärare i kemi och biologi därför reflekterat 
mycket kring hur jag på bästa sätt kan göra mina ämnen intressanta och meningsfulla 
för eleverna. Mina erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är 
att många elever upplever speciellt kemi som abstrakt vilket medför att eleverna inte 
alltid upplever meningsfullhet i sina studier av ämnet. Dessutom har jag fått den upp-
fattningen att det är svårt att få eleverna att släppa sina vardagsföreställningar kring 
naturvetenskapliga fenomen och nå ett mer vetenskapligt tankesätt. Utmaningen blir 
då för mig som lärare att få eleverna tillräckligt intresserade av ämnet så att de blir 
motiverade att finna nya förklaringar till sina vardagsföreställningar. Jag anser därför 
att det är fundamentalt att undervisningen anpassas utifrån elevers individuella för-
utsättningar för lärande och deras olika intresse.  
 
När vi i kommunikation med andra använder oss av talat språk, kroppsspråk samt 
olika symboler och tecken så menar Selander (2008) att kommunikationen är 
multimodal. Lärande ur det designteoretiska multimodala perspektivet beskrivs av 
Selander som en process av teckenskapande aktiviteter där meningsfullhet och 
sociala interaktioner i form av kommunikation med lärare, andra elever och medier 
är grundläggande. Denna lärandeteori förespråkar användandet av alternativa 
läromedel och aktiviteter i undervisningen. Läromedlen och aktiviteterna faller in 
under termen det vidgade textbegreppet och kan vara bland annat olika former av 
rörelse, rollspel, musik, bild, animationer, formgivning och andra praktiska moment 
såsom laborativt arbete. På detta vis har elever större chans att finna ett individuellt 
arbetssätt och då även uppleva mening med undervisningen och sitt eget lärande. 
Argumenten för en användning av olika slags läromedel och aktiviteter i kemiunder-
visningen stärks då också hänsyn tas till teorin om multipla intelligenser i vilken 
Gardner (1999) beskriver människors olikheter med avseende på olika former av 
intelligens. Enligt Gardner existerar det sju former av intelligens vilka finns i varier-
ande grad hos alla människor. Exempel på dessa intelligenser är den logisk-
matematiska intelligensen vilken innebär en förmåga att förstå och lösa matematiska 
problem samt den kroppslig-kinetiska intelligensen där förmågan att arbeta med 
händer och kropp utmärker sig.  
 
Enligt det designteoretiska multimodala perspektivet på lärande så leder en använd-
ning av alternativa läromedel i kemiundervisningen teoretiskt sett till en ökning av 
elevers lärande. Även när det gäller lärande ur ett sociokulturellt perspektiv så är de 
sociala interaktionerna med andra människor helt fundamentala för läroprocesserna. 
Dysthe (2003) framhåller betydelsen av språket och kommunikationen för lärande 
enligt detta perspektiv, språket är en förutsättning för att lärande överhuvudtaget 
skall ske. De främsta förutsättningarna för lärande finns därför, enligt Dysthe (1996) i 
ett dialogiskt klassrum där eleverna får uttrycka sina tankar och idéer i kommuni-
kation med läraren och andra elever.  
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Med ovanstående i åtanke är det därför relevant att undersöka strukturen hos 
samtalet mellan lärare och elever i kemiundervisningen då man arbetar med 
läromedel och aktiviteter som faller in under det vidgade textbegreppet. Inom 
kemiundervisningen kan arbete med molekylmodeller vara ett sätt att påvisa många 
abstrakta fenomen, därför är en undersökning av samtalen vid detta arbete särskilt 
relevant. Det är även relevant att tydliggöra vilken teoretisk lärandepotential som 
finns i klassrumssamtalet vid arbete med molekylmodeller. Forskningen kring 
samtalsstrukturer i klassrummet är, enligt Grøver Aukrust (2003), relativt utbredd 
inom de engelskspråkiga nationerna men saknas i de skandinaviska länderna. Detta 
ökar undersökningens relevans för det valda forskningsområdet.  
 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Undersökningens syfte är att påvisa karaktären hos samtal mellan lärare och elever 
vid lärarstyrt arbete med molekylmodeller i kemiundervisningen på gymnasiet samt 
att problematisera undersökningens resultat utifrån lärarnas syn på sin egen peda-
gogiska roll samt deras syn på samtalets betydelse för elevers lärande. Därtill är syftet 
även att tydliggöra vilken teoretisk lärandepotential som finns i klassrumssamtalet 
vid lärarstyrt arbete med molekylmodeller i kemiundervisningen på gymnasiet. 
Undersökningens syfte leder fram till nedanstående forskningsfrågor. 
 

 
Hur kan samtalet mellan lärare och elever karaktäriseras vid arbete med 
molekylmodeller i kemiundervisningen på gymnasiet?  
 
Hur kan karaktären hos dessa samtal bero av lärarnas syn på sin roll som 
pedagog och synen på samtalets betydelse för elevers lärande?  

 
Vilken teoretisk lärandepotential finns i samtalet mellan lärare och elever vid 
arbete med molekylmodeller i kemiundervisningen på gymnasiet? 

 
 

2. Litteraturgenomgång 
 
I detta kapitel redovisas för den här undersökningen aktuell forskning kring samtal-
ets betydelse för elevers lärande samt hur samtal kan karaktäriseras utifrån ett socio-
kulturellt perspektiv på lärande.  
 

2.1 Språket och teorier om lärande 
 

Detta avsnitt tar upp tre av de teorier som finns kring hur lärande sker och vad som 
är kunskap.  
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2.1.1 Behavioristisk lärandeteori 
 

Denna lärandeteori var tidigare, enligt Dysthe (2003), av stor betydelse för hur 
undervisning genomfördes, dock har den under senare tid kommit att bli omodern till 
förmån för kognitivismen och olika sociokulturella perspektiv på lärande. Dysthe 
menar att anhängarna av denna teori framhåller kunskap som objektiv, given, delbar 
och existerande utanför individen. Lärande enligt behaviorismen är betingning 
genom olika kopplingar av stimuli/respons. Dysthe beskriver att undervisning ur ett 
behavioristiskt perspektiv grundas på att lärande sker genom att eleverna anammar 
små delar av kunskap vilka måste presenteras i en viss hierarkisk ordning, först när 
eleverna kan en kunskapsdel är de redo att erhålla nya kunskaper. Enligt behavior-
istisk lärandeteori beror elevernas motivation inte på kognitiva processer utan 
motivationen är endast beroende av positiv förstärkning.  
 

2.1.2 Kognitivismen  
 

Dysthe (2003) delar in kognitivismen i tre olika riktningar där Piaget-traditionen har 
varit mest betydelsefull för utvecklingen av pedagogiken. Gemensamt för dem alla är 
dock att de anser att mentala processer organiseras i kognitiva mönster eller struk-
turer. Dysthe beskriver lärande enligt Piaget-traditionen som konstruktivistisk på 
individnivå och betonar även att kunskap här skapas inom den enskilda individen 
genom bildande av och förståelse för begrepp. Här är kontexten området utanför 
individen istället för att individen är en del av kontexten såsom inom den socio-
kulturella traditionen. Piaget-traditionen bygger på stadieteorin vilket innebär, enligt 
Sjøberg (2005), att barns utveckling sker genom språng mellan olika stadier av 
mognad. Piaget-traditionen belyser även vikten av problemlösning för lärande. 

 
Sjøberg (2005) skriver att tänkandet inom kognitivismen anses vara ordnat i struk-
turer vilka förändras när den lärande interagerar med sin omgivning. Om den nya 
kunskapen sammanfaller med de existerande strukturerna så sker inget lärande, 
kunskapen assimileras. För att lärande skall ske måste den nya kunskapen ge upphov 
till oordning i de kognitiva strukturerna vilka därefter rekonstrueras för att balans 
skall kunna återfås. Denna process kallas för ackommodation och det är föränd-
ringen i de kognitiva strukturerna som, enligt Sjøberg, utgör själva lärandet. Säljö 
(2000) betonar att de kognitiva strukturerna utvecklas helt obundet till språket. 
Språket anses inom Piaget-traditionen vara en funktion som utvecklas då det unga 
barnet mognar och används för att ackommodera nya kunskaper. I och med en ökad 
mognad hos barnet övergår språket alltmer till att användas för kommunikation med 
andra människor. Dysthe (2003) påpekar att sociala interaktioner inom kognitiv-
ismen endast anses vara av betydelse om det stöder det individuella lärandet.  
 
Sjøberg (2005) menar att alla människor tolkar och skapar egna föreställningar om 
sin omvärld och att detta kan beskrivas genom de kognitivistiska begreppen assimi-
lation och ackommodation. Sjøberg skriver att ”föreställningarna utvecklas med tiden 
till att hela tiden bli bättre redskap för vår anpassning till verkligheten” (s. 298). 
Föreställningarna är därför människors sätt att behärska och förstå sin omgivning. 
När föreställningarna inte stämmer in med de vetenskapliga teorier som råder kan de 
kallas för vardagsföreställningar. Andersson (2008) betonar att vardagsföreställ-
ningar är vanligt förekommande bland elever som läser naturvetenskapliga ämnen. 
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Inom kemi är vanliga vardagsföreställningar exempelvis att energi är materia som 
förbrukas och att kokande vatten kan ha olika temperatur.  
 

2.1.3 Den sociokulturella traditionen 
 

Dysthe (2003) framhåller att det inte existerar en enhetlig sociokulturell lärande-
teori, istället finns det olika riktningar inom den sociokulturella traditionen. 
Gemensamt för de olika sociokulturella perspektiven är att de har sin grund i en 
konstruktivistisk syn på lärande där kunskap skapas genom interaktioner med andra 
i en social kontext och inte i första hand genom mentala processer hos individen 
såsom inom kognitivismen. Dysthe beskriver därför lärandet som situerat i olika 
sociala kontexter och anser att kunskap inte har ett biologiskt ursprung.  
 
Säljö (2000) menar att människan använder olika slags redskap för att förstå sin 
omvärld och agera i den. Dysthe (2003) definierar begreppet redskap såsom ”de 
intellektuella och praktiska resurser som vi har tillgång till och som vi använder för 
att förstå omvärlden och för att handla” (s. 45). Enligt Säljö (2000) kan de rent fys-
iska redskapen i egenskap av exempelvis en penna eller en hävstång även kallas för 
artefakter, dessa lagrar för människor gemensamma kunskaper och insikter. Red-
skapen kan även vara diskursiva, eller med andra ord psykologiska eller intellek-
tuella, på sådant sätt att de har kodats i språk och kan kommuniceras. De resurser 
som finns i språket anser Säljö vara det främsta medierande redskapet, där begreppet 
mediering avser en förmedling eller en tolkning av omvärlden. Dysthe framhåller 
därför att lärande medieras och att de olika redskapen ger stöd och hjälp i läropro-
cesserna. Dysthe argumenterar för att språket inom den sociokulturella traditionen 
anses ha stor potential för lärande och att ”språk och kommunikation är inte bara ett 
medel för lärande utan själva grundvillkoret för att lärande och tänkande skall kunna 
ske” (2003, s. 48). Dysthe (1996) menar också att språket är både en kommunikativ 
process och en kognitiv process inom individen och relationen mellan de båda pro-
cesserna skapar en lärandepotential.  
 
Dysthe (2003) särskiljer de två huvudsakliga riktningarna inom den sociokulturella 
traditionen beroende på huruvida social medierat lärande är något som även finns 
som individuellt lärande eller endast som en gemensam kulturell process. När det 
gäller lärande hos individen är Vygotskijs begrepp den proximala utvecklingszonen 
centralt. Dysthe definierar begreppet som den utvecklingspotential som finns mellan 
det som individen redan kan och det som individen skulle kunna lära sig med hjälp av 
handledning. Förutsättningar för individuellt lärande på detta sätt är att handledaren 
snabbt ger återkoppling, uppmuntrar den lärande till att reflektera och ge förslag till 
problemlösning samt att den sociala interaktionen mellan handledare och lärande är 
intensiv. Kritiskt för denna process är även begreppet internalisering vilket innebär 
att den lärande har anammat kunskaperna på sådant sätt att de inte längre kan 
urskiljas som just kunskaper. Kunskaperna har blivit en del av individens medvet-
ande. Säljö (2000) menar dock att termen är olyckligt vald då den anspelar på att 
kunskap kan överföras från samhället in i individen, vilket strider mot lärande enligt 
den sociokulturella traditionen. Det inre i form av individens tänkande går inte att 
skilja från det yttre som är kommunikationen mellan människor. Dysthe framhåller 
att språkets roll i det individuella lärandet är av stor betydelse då kommunikationen i 
de sociala interaktionerna är helt grundläggande för att lärandet skall kunna ske.   
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Dysthe (2003) förklarar att anhängarna till den andra riktningen inom den socio-
kulturella traditionen anser att individen aldrig kan vara en opåverkad isolerad enhet 
utan att alla människor ingår i många olika sociala kontexter där de kognitiva 
processerna inte går att urskilja från varandra. Individen använder sig alltid av 
kulturella redskap och är alltid en del av en större social gemenskap. Dysthe menar 
dock att det även inom denna riktning finns olika åsikter om i vilken grad individuellt 
lärande överhuvudtaget existerar. Grøver Aukrust (2003) skriver att allt som 
kommuniceras härstammar ur tidigare historiska och sociala kontexter. Kommunika-
tionen kan med andra ord sägas vara olika röster. Enligt Grøver Aukrust innebär 
begreppet appropriering att den lärande selektivt anammar andras röster och inför-
livar dem i sin egen individuella röst. Motsättningarna mellan de olika sociokulturella 
perspektiven skulle därför även kunna uttryckas som en oenighet kring huruvida 
lärande sker genom internalisering eller appropriering.  
 

2.2 Lärande i ett dialogiskt klassrum 
 

Igland och Dysthe (2003) framhåller den Bakhtinska dialogismen som grundlägg-
ande vid samtal om dialoger. Bakhtin menar att all kommunikation, där verbalt 
språkbruk bara är ett av många sätt att kommunicera, är dialogisk till sin natur. 
Därmed är användning av språk aldrig en individuell handling, all kommunikation är 
alltid socialt organiserad. Enligt den Bakhtinska dialogen skapas hela tiden mening 
mellan de som kommunicerar, Igland och Dysthe menar därför att mening inte är 
något som finns inom en individ eller skapas av en individ. Mortimer och Scott 
(2003) betonar också att meningsskapande är en dialogisk process där olika tankar 
sammanförs och bearbetas. Meningsskapandet kan, enligt Mortimer och Scott, finnas 
både på ett socialt plan och på ett individuellt plan. Endera ingår individen i en aktiv 
dialog med andra och därmed skapar mening eller så är individen lyssnare till andras 
samtal och försöker skapa en mening ur tankarna som framförs. Oavsett så är båda 
processerna dialogiska. Även Harrison (2006) anser att meningsskapande sker då 
deltagarna får sina tankar bejakade av andra och att detta kan ske endast genom 
dialogen. 
 
Då dialogen genomsyrar all mänsklig aktivitet framhåller Igland och Dysthe (2003) 
att existensen av monologen kan tyckas vara omöjlig. Monologen uppkommer dock 
då individen trycker tillbaka andras röster (se begreppet appropriering inom den 
sociokulturella traditionen) så att endast individens egen röst kommer tills tals. 
Igland och Dysthe skriver att det kommunicerade då blir av monologiskt slag. Det är 
därför viktigt att inse att kommunikationen i klassrummet inte automatiskt är av 
dialogisk art bara för att det finns flera deltagare i ett samtal, dialogen kräver att flera 
röster får komma till tals.  
 
Igland och Dysthe (2003) anser att de bästa villkoren för lärande erhålls genom en 
dialogisk undervisning, detta eftersom dialogen är ursprunget till all kunskap. Dysthe 
(1996) framhåller att även Bakhtin anser att det endast är genom dialogen som läran-
de kan ske och att det är skillnaden mellan olika röster som är själva potentialen för 
lärande. Enligt Dysthe är dessutom äkta engagemang, elevernas delaktighet och högt 
ställda förväntningar på elevernas prestationer helt grundläggande när goda lärande-
situationer skapas. Därtill argumenterar Wilhelmson (1998) för att ju mer symmet-
riskt ett samtal är, med avseende på att samtliga deltagare får uttrycka sina tankar, 
desto mer ökar upplevelsen av lärande bland samtalsdeltagarna. Det dialogiska 
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klassrummet omfattar, enligt Igland och Dysthe (2003), således diskussioner där del-
tagarna får framföra sina egna tankar och att kunskapen skapas i interaktion med 
andra. Motsatsen är det monologiska klassrummet, vilket Igland och Dysthe anser 
omfatta lärarledda samtal där kunskapen är given och därmed möjlig att överföra till 
eleverna. Kunskapen har sitt ursprung i läraren eller andra auktoritativa källor och 
avvikande tankar från eleverna tillåts inte motsäga den givna kunskapen. Dysthe 
menar att detta skapar problem då det är omöjligt att skapa gemensamma referens-
ramar för undervisningen.  
 

Mortimer och Scott (2003) har utformat en metod för planering och genomförande 
av meningsskapande undervisning i de naturvetenskapliga ämnena. Ramverket som 
består av fem sammanhängande delar baseras på lärande ur ett sociokulturellt per-
spektiv. Metodens syfte är att utgå från elevernas vardagsföreställningar och genom 
ett dialogiskt arbetssätt få eleverna att anamma mer vetenskapligt korrekta beskriv-
ningar av naturvetenskapliga fenomen. En av de ingående delarna utgörs av vad 
Mortimer och Scott kallar för communicative approach, vilket kan översättas till 
kommunikativt förhållningssätt. Mortimer och Scott anser att det finns fyra olika 
kommunikativa förhållningssätt mellan lärare och elever i klassrummet. Dessa rör sig 
mellan dimensionerna dialogiskt/auktoritativt och interaktivt/ickeinteraktivt enligt 
figur 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
Figur 1. Kommunikativa förhållningssätt enligt Mortimer och Scott (2003). 

 
 
Dimensionen dialogiskt/auktoritativt handlar om hur många olika synsätt som får ta 
plats i klassrummet, synsätten kan komma från eleverna eller från läraren. Om hän-
syn bara tas till ett synsätt, oftast representerat av läraren, menar Mortimer och Scott 
att samtalet är auktoritativt. Motsatsen till auktoritativt benämns därför som dialog-
iskt. Graden av interaktivitet påvisar hur mycket eleverna är delaktiga i samtalet. 
Således innebär de ickeinteraktiva förhållningssätten att läraren ensam står för 
samtalet men att förhållningssättet ändå kan vara dialogiskt om läraren tar hänsyn 
till olika elevers synsätt då denne undervisar. Därtill påpekar Mortimer och Scott att 
enskilda undervisningstillfällen ofta innehåller element av flera olika kommunikativa 
förhållningssätt. Även Dysthe (1996) anser att en lärarledd föreläsning kan vara dia-
logisk, detta eftersom det är kontexten som bestämmer hur dialogiskt ett samtal är 
vilket även leder till att en auktoritativ undervisning kan vara interaktiv.  
 

2.3 Det lärarstyrda samtalet 
 

I klassrummet är det lärarstyrda samtalet en mycket vanlig kommunikationsform och 
därför har området även varit relevant i forskningshänseende. Grøver Aukrust (2003) 
beskriver forskningen som i huvudsak kvalitativ med djupa analyser av transkriberad 
empiri från utvalda samtalssekvenser. På senare tid har vissa forskare även försökt 

 
Interaktiv Icke-interaktiv 

Dialogiskt 
Interaktivt / 

dialogiskt 
Icke-interaktivt 

/dialogiskt 

Auktoritativt 
Interaktivt 

/auktoritativt 
Icke-interaktivt 
/auktoritativt 
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kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder för att få en ökad förståelse av om-
rådet. Grøver Aukrust menar dock att försiktighet bör iakttas kring tillämpningarna 
av forskningsresultaten i de skandinaviska länderna. Detta på grund av att forsk-
ningen till stor del är utförd i USA och Storbritannien, länder som Grøver Aukrust 
anser har en annan pedagogisk tradition än de skandinaviska länderna.  
 
Markee och Kasper (2004) beskriver de lärarstyrda klassrumssamtalen som institu-
tionella med stark hierarkisk struktur där läraren är den som väljer samtalsämnen 
och utvärderar elevernas deltagande i diskussionerna. Igland och Dysthe (2003) 
menar att det lärarledda samtalet är en typiskt monologiskt organiserad undervis-
ningsform. Både Grøver Aukrust (2003) och Harrison (2006) påtalar att läraren 
upptar det mesta av taltiden i klassrummet. Enligt Harrison använder lärare sig ofta 
av frågor för att knyta an till tidigare lektionstillfällen. Då frågorna är av sådant slag 
att eleverna kan svara med ett enstaka ord eller en mening anser Harrison att det 
minskar möjligheterna för att elevernas egna idéer skall komma till tals. Läraren har 
den styrande funktionen i samtalet medan elevernas uppgift blir att producera rätt 
svar på lärarens frågor. Förekomsten av den här typen av frågande stöds även av 
Markee och Kasper (2004) vilka menar att det lärarstyrda samtalet till mycket liten 
del liknar vanliga samtal. Inledningar av undervisningstillfällen tenderar att ofta vara 
av monologisk art vilket är i motsats till vad Mortimer och Scott (2003) förespråkar 
vad gäller dialogisk undervisning. I inledningen har läraren ett utmärkt tillfälle att ta 
in elevernas tankar i en diskussion för att sedan introducera vetenskapliga förklar-
ingar. En dialogisk inledning ger eleverna en möjlighet att släppa sina vardagsföre-
ställningar och med öppet sinne gå in för andra förklaringar än sina egna. I figur 2 
tydliggörs ett undervisningstillfälle för dialogisk undervisning enligt Mortimer och 
Scott. 
 
   

Utforska elevernas tankar 
(Interaktivt/dialogiskt) 

 
 
 
Bibehållande av vetenskaplig förklaring  Arbeta med elevernas tankar 
(Ickeinteraktivt/auktoritativt)  (Interaktivt/auktoritativt) 

 
Figur 2. Undervisningscykel enligt Mortimer och Scott (2003). 

 
 
En orsak till varför monologiska undervisningssätt är vanligt förekommande fram-
hålls av Grøver Aukrust (2003) som upprätthållanden av maktförhållanden i klass-
rummet. Genom den hierarkiska strukturen i det lärarstyrda samtalet kan läraren 
tydliggöra och stärka sin maktposition. Även Dysthe (1996) anser att behovet av 
kontroll över undervisningssituationerna är orsaken till varför så många lärare 
undervisar på ett monologiskt sätt även om de flesta är överens om att ett dialogiskt 
förhållningssätt skapar bättre möjligheter för lärande.  
 
Harrison (2006) argumenterar för att pedagogens roll är att skapa lärandesituationer 
där det är möjligt för en dialog att uppstå. För att skapa en mer dialogisk undervis-
ning bör därför läraren formulera frågor som leder till eftertanke och som saknar ett 
direkt svar. Även Dysthe (1996) påtalar vikten av att ställa autentiska och öppna 
frågor för att öka elevernas inflytande över klassrumssamtalet. Harrison (2006) 
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menar att det är eftersträvansvärt att få strukturen på samtalet att ha formen av pose-
pause-pounce-bounce-bounce-bounce. Detta innebär att när läraren har ställt en 
fråga så finns det en liten stund för reflektion, därefter aktiveras flera elever i en 
diskussion kring sina tankar och idéer som svar på frågan. Enligt Dysthe (1996) är det 
dessutom viktigt att läraren följer upp elevernas svar i efterkommande frågor men att 
det även måste finnas en balans mellan elevernas tankar och det ämnesstoff som skall 
bearbetas i undervisningen. Det är helt enkelt inte relevant att följa upp alla tankar 
som eleverna har. Harrison (2006) anser dock att det är viktigt att lärare utvecklar 
strategier vilka hindrar dem från att avbryta elevers diskussioner i klassrummet. 
Ytterligare beskriver Dysthe (1996) att positiv bedömning av elevsvar var mycket 
viktigt då läraren avser att göra sin undervisning mer dialogisk, detta eftersom elev-
erna då uppfattar sina tankar som värdefulla.  
 

2.4 Samtalsmönster och lärande 
 

I sin metod presenterar Mortimer och Scott (2003) även begreppet patterns of 
discourse, här översatt till samtalsmönster, som en ingående del i arbetet för en mer 
meningsskapande naturvetenskapsundervisning. Samtalsmönstren visar hur lärare 
och elever turas om att delta i klassrumssamtalet och genom samtalsmönstren tydlig-
görs därför vilket eller vilka kommunikativa förhållningssätt som existerar i klass-
rummet. Mortimer och Scott utgår ifrån lärande ur ett sociokulturellt perspektiv när 
de använder sig av samtalsmönster, något som Grøver Aukrust (2003) anser kan vara 
ett alltför enkelt sätt att beskriva de komplexa interaktioner som sker i klassrummet. 
Eftersom forskningen på det här området generellt har utgått ifrån att lärande hos 
individen sker med den proximala utvecklingszonen som grund i ordnade dialoger 
mellan den lärande och den som handleder, så anser Grøver Aukrust att det finns 
brister i att direkt tillämpa detta i helklassituationer.  
 
Mortimer och Scott (2003) urskiljer två huvudsakliga typer av samtalsmönster, 
triader av I-R-E samt olika slags kedjor av I-R-F-R-F. Även Markee och Kasper 
(2004) menar att klassrumssamtal kan delas in i dessa två huvudgrupper av samtals-
mönster. Mortimer och Scott (2003) förtydligar därefter samtalsmönstrens olika 
delar. (I) står för initiation eller inledning, oftast genom en fråga från läraren till 
eleverna. Eleverna ger då ett svar på inledningen, response (R). Om läraren sedan 
bedömer svaret som korrekt eller inkorrekt blir resultatet evaluation (E). Läraren 
kan istället ge feedback (F), det vill säga återkoppling som inbjuder till eftertanke och 
diskussion. Mortimer och Scott påtalar att det inte enbart är läraren som kan inleda 
samtalsmönstren utan att detta även kan utföras av eleverna. Vanligt förekommande 
är dessutom att lärarens bedömande roll övertas av eleverna vid de tillfällen då 
läraren inte fysiskt är närvarande i samtalen. Detta resulterar i att en elev initierar 
frågor och sedan bedömer andra elevers svar eller ger återkoppling. Nedanstående 
exempel på olika samtalsmönster är påhittade. 
  

I Lärare: Vilka elementarpartiklar finns i en atom? 
R Elev 1: Protoner, neutroner och elektroner. 
E Lärare: Bra! Det var rätt.   
 
I Lärare: Hur tror ni en atom är uppbyggd? 
R Elev 1: Det finns laddningar. 
F Lärare: Laddningar..? 
R Elev 1: Ja elektroner och protoner och sånt. 
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F Lärare: Okej då har vi en tanke här att laddningar är elektroner och protoner.  
Ja (namn på elev 2)? 

R Elev 2: Det måste vara lika många. 
 

Enligt Mortimer och Scott (2003) finns det ett tydligt samband mellan samtals-
mönster i form av I-R-E triader och ett auktoritativt/interaktivt förhållningssätt i 
klassrummet. Även Dysthe (1996) anser att fråga-svar-bedömningsekvenser (I-R-E) 
förekommer frekvent i det auktoritativa eller monologiska klassrummet. Mortimer 
och Scott (2003) menar dessutom att det finns samband mellan det dialogiskt/inter-
aktiva förhållningssättet och förekomsten av I-R-F-R-F kedjor. Dessa samband 
existerar dock utifrån hur Mortimer och Scott definierar begreppet kommunikativt 
förhållningssätt och kopplingen mellan detta begrepp och olika samtalsmönster är 
inte alltid entydiga. Dock anser även Grøver Aukrust (2003) att det dialogiska klass-
rummet karaktäriseras av I-R-F-R-F kedjor där både läraren och eleverna är de som 
initierar samtalen.    
  
Grøver Aukrust (2003) framhåller att det finns motsättningar i forskningen kring 
huruvida I-R-E triader leder till ökat lärande eller inte hos eleverna. Dessa motsätt-
ningar kan tyckas underliga med tanke på att båda sidorna av forskningen här-
stammar ur den sociokulturella traditionen. Enligt Grøver Aukrust beror motsätt-
ningarna på den oenighet som råder inom den sociokulturella traditionen med 
avseende på huruvida den kulturella överföringen eller individens möjlighet att 
påverka sin egen inlärning är av störst betydelse för lärandet. Grøver Aukrust 
beskriver även forskningen inom området som relativt odifferentierad med avseende 
på att det i analys av samtalsmönstren sällan har tagits hänsyn till varken elevernas 
eller lärarens bakgrunder, vilket har stor påverkan på klassrumssamtalet.    
 
Grøver Aukrust (2003) skriver att anhängarna av den kulturella överföringen anser 
att det finns lärandemöjligheter inom I-R-E triaderna. I de fall då läraren i initier-
ingen och evalueringen bygger in elevernas respons ökar komplexiteten i samtals-
mönstret och det kan ge upphov till ökat lärande. Enligt Grøver Aukrust framhåller 
anhängarna även att triaderna har en kontrollfunktion i och med att läraren kan 
bedöma om eleverna har uppfattat fakta korrekt och därtill eventuellt byta ut felaktig 
fakta. Triaderna skulle även kunna inbjuda till problemlösning där eleverna själva får 
en central roll i lösningen av problemet, elevernas roll som passiva deltagare kritiser-
as här starkt samt uppfattningen att vardagskommunikationen i högre grad än 
institutionaliserade samtal skapar goda lärandesituationer. Grøver Aukrust menar att 
det är ett problem att studier ofta har utgått från att eleverna skulle vara passiva och 
nöja sig med sin tilldelade roll i klassrumssamtalen. Detta eftersom det har visat sig 
att i de fall då samtalsämnena var viktiga för eleverna så har de motarbetat den 
hierarkiska strukturen och därmed kritiserat lärarens synpunkter. Anhängarna 
menar därför att det inte finns en direkt koppling mellan I-R-E triader och vem som 
har den egentliga kontrollen över klassrumssamtalet.    
 
De forskare som betonar betydelsen av individens egna interaktionsvillkor för lär-
ande menar istället, enligt Grøver Aukrust (2003), att I-R-E triaderna motverkar 
utvecklingen av elevernas tänkande. Detta eftersom läraren ställer frågor som denne 
redan vet svaret på, eleverna tillåts sällan att framföra egna tankar och idéer, sam-
talen blir därför pseudosamtal. Forskarna framhåller att lärande istället sker genom 
dialogiska samtal där eleverna tillåts diskutera ämnen utan av läraren fastställda 
svar. Det krävs även av eleverna att de klarar av den sociala kod som finns vad gäller 
turtagning i klassrumssamtalet vid I-R-E triader, speciellt då eleverna är de som 
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initierar samtalen. Grøver Aukrust skriver dock att en av dessa forskare menar att det 
oftast inte är frågan huruvida det finns I-R-E triader eller inte i klassrumssamtalet. 
Det viktiga är istället att läraren bygger vidare på elevernas tankar, vilket anhängarna 
för den kulturella överföringen argumenterar för då det gäller lärande genom I-R-E 
triader.  
 

 

3. Metod 
 
I detta kapitel redovisas genomförandet av undersökningen och motiveringar till vald 
metod samt hur de forskningsetiska principerna har tillgodosetts.  
 

3.1 Forskningsstrategi 
 

Syfte och mål för den här undersökningen uppfylls lämpligen genom nyttjande av ett 
kvalitativt förhållningssätt. Detta i enlighet med Stukát (2005) som framhåller att 
kvalitativa metoder är tillfredställande att använda då syftet med undersökningen är 
att karaktärisera snarare än förutsäga. Ytterligare anser Stukát att fördelen med 
kvalitativa relativt kvantitativa undersökningar är att forskningen tillåts bli mer 
djupgående och uttömmande. För att kunna nå målen med den här undersökningen 
kommer det att krävas en djup analys av både empirin och resultatet. En kvantitativ 
metod är, för denna typ av undersökning såsom syftet är angivet, inte lämplig.  
 
Denscombe (2009) beskriver kvalitativ forskning som en rad upptäckter där forskar-
en skall nå svar på sina frågor genom att följa nya vinklar så som de uppkommer, 
forskaren blir en upptäcktsresande i själva processen. Även Stukát (2005) anser att 
forskaren som person är delaktig i forskningsprocessen och här ses som en tillgång då 
denne står för tolkningen av resultatet. Kvalitativa resultat blir därför mer subjektiva 
än kvantitativa resultat där forskarens skall vara så objektiv som möjligt, forskaren 
ses där inte som en tillgång för tolkningen.  
 

3.2 Datainsamlingsmetoder  
 

I nedanstående avsnitt presenteras motiveringar till de olika datainsamlingsmetoder 
som har använts samt betydelsen av triangulering för uppfyllelse av syfte och mål för 
undersökningen. 
 

3.2.1 Triangulering 
 

Då det kan finnas många olika orsaker bakom en lärares sätt undervisa och därmed 
styra samtalet i klassrummet var triangulering lämplig att använda för att nå syfte 
och mål för den här undersökningen. Detta eftersom Denscombe (2009) anser att 
användning av olika sorters triangulering ger forskaren alternativa vinklar av forsk-
ningsområdet och därmed är triangulering ett bra sätt att erhålla en djupare för-
ståelse. Genom att kombinera olika metoder i en så kallad metodologisk triangulering 
så kan, enligt Denscombe, erhållen empiri bekräftas eller ifrågasättas samt komplett-
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era annan empiri. För den här undersökningen är ljudinspelningar av lärarledda 
kemilektioner, enskilda intervjuer av de medverkande lärarna samt gruppintervjuer 
av eleverna bra metoder för en metodologisk triangulering. Denscombe menar att 
den här kombinationen av kvalitativa metoder ger en mer fullständig bild av forsk-
ningsområdet och det motiverar valet av metoderna i undersökningen. Två av nack-
delarna med triangulering är svårigheten att få tid och resurser att räcka till flera 
olika metoder samt krav på forskaren att vara skicklig inom flera områden. 
Denscombe beskriver även en mer komplex analys av empirin som en nackdel samt 
risken att forskaren antar att resultaten från de olika metoderna uteslutande kommer 
att stödja varandra och leda till det ultimata svaret. 
 

3.2.2 Ljudinspelningar 
 

För den här undersökningen var ljudinspelningar av kemilektioner relevanta för att 
nå undersökningens syfte och mål. Ljudinspelningarna kan betraktas som en variant 
av observation, en metod vilken Stukát (2005) framhåller som lämplig då beteenden 
undersöks. Observationer kan vara allt ifrån strikt strukturella med låg grad av del-
aktighet med avseende på forskaren till mycket deltagande ostrukturerade observa-
tioner. Stukát anser att metoden har fördelar i att empirin finns i sin kontext och 
resultatet är mindre komplicerat att analysera än empiri utifrån exempelvis en 
intervju. Enligt Denscombe (2009) är forskarens eget minne en nackdel med den här 
metoden. Minnet har en förmåga att vara selektivt, det är helt enkelt omöjligt att 
minnas allt utifrån en observation. Till sin hjälp kan forskaren använda sig av observ-
ationsscheman eller, som i fallet med den här undersökningen, ljudinspelningar. 
Ljudinspelningar som metod motiveras här med att samtalsmönster på en detaljerad 
nivå omöjligen kan redogöras endast med hjälp av olika slags anteckningar då det 
finns en överhängande risk att empirin blir otillräcklig och omöjlig att bearbeta med 
vald analysmetod. Nackdelen med den här typen av ljudinspelning är desamma som 
för andra metoder där empirin på olika sätt spelas in. Både Stukát (2005) och 
Denscombe (2009) menar att ljudinspelningar kan verka hämmande och störande 
för informanterna och att det därför kan ta lång tid innan stämningen i undersök-
ningsgruppen blir avslappnad och informanterna agerar utifrån sina normala 
beteenden. För den här undersökningen gäller detta samtliga medverkande, både 
lärare och elever. Det finns alltid en underliggande risk att medverkande lärare kan 
komma att känna sig utvärderade och bedömda, vilket dock inte är syftet med under-
sökningen.   
 

3.2.3 Intervjuer 
 

Stukát (2005) framhåller intervjun som en av de viktigaste forskningsmetoderna 
inom pedagogisk forskning. Intervjuer kan utföras på olika sätt beroende av forsk-
ningens syfte och Stukát menar att metoden är flexibel och ofta öppnar upp för 
alternativa svar. Den ostrukturerade eller semistrukturerade intervjun är speciellt 
lämplig då syftet är att få en djupare förståelse för exempelvis informanternas 
uppfattningar om olika fenomen såsom inom fenomenologisk forskning. Struktur-
erade intervjufrågor med fasta svarsalternativ minskar, enligt Stukát, djupet i den 
information som erhålls från informanterna. Denscombe (2009) anser att problemet 
med intervjuer som metod är den så kallade intervjuareffekten, vilket innebär att 
intervjuaren som person påverkar informanternas svar samt deras vilja att delge 
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information. Exempelvis kan intervjuarens personlighet och fysiska utseende påverka 
informanterna olika mycket beroende på vem den enskilda informanten är samt 
vilket ämne som diskuteras. Denscombe påpekar därför vikten av att intervjuaren 
framstår som neutral och passiv i sitt förhållningssätt till informanten. Självfallet 
påverkar även intervjuarens färdigheter i intervjuteknik informanterna och deras 
svar. Enligt Denscombe har gruppintervjuer samma för- och nackdelar som inter-
vjuer med enskilda informanter. Däremot kan en gruppintervju ge en större bredd i 
intervjusvaren då antalet informanter är många fler. Ett sätt att notera intervjusvar är 
genom fältanteckningar vilket Denscombe dock anser har nackdelen att de till stor 
del är beroende av intervjuarens tolkning av informanternas svar, detta gäller själv-
fallet även för den här undersökningen.   
 

3.3 Etiska ställningstaganden 
 

Vetenskapsrådet (2004) framhåller att samhällets rättighet till forskning, det så 
kallade forskningskravet, alltid skall sättas i relation till individskyddskravet inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Individskyddskravet delas ytterligare in 
i informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
I enlighet med informationskravet delgavs informanterna, före eller i samband med 
genomförandet, information kring undersökningens syfte och mål. De fick även 
vetskap om att deras deltagande var helt frivilligt och att de när som helst kunde 
avbryta sin medverkan samt att all insamlad empiri endast kom att användas till den 
här undersökningen och att empirin därefter makulerades. Då informanterna valde 
att medverka har även samtyckeskravet tillgodosetts. Samtliga informanter var över 
15 år och därmed behövdes inte samtycke från vårdnadshavare. Även om undersök-
ningen i sig inte är av etiskt känslig karaktär så skall alltid ljudinspelningar betraktas 
som etiskt känsligt material då röster lätt kan identifieras av obehöriga. Detta mot-
verkas genom konfidentialitetskravet vilket skyddar medverkande individer från 
igenkänning då endast behöriga har tillgång till all insamlad empiri. Till kravet hör 
även att undersökningens resultat redovisades på sådant sätt att det är omöjligt att 
identifiera enskilda personer. Nyttjandekravet innebär att den insamlade empirin 
endast används till denna undersökning och inte för kommersiellt bruk, vilket även 
informanterna delgavs före sin medverkan. Individskyddskravet, som det beskrivs av 
Vetenskapsrådet, kan därmed anses vara uppfyllt för denna undersökning.  
 

3.4 Urval 
 

Lämpligt för denna undersökning och många andra typer av kvalitativa undersök-
ningar är ett icke-sannolikhetsurval. Denscombe (2009) skriver att den kvalitativa 
forskningen ofta resulterar i icke-sannolikhetsurval på grund av hur forsknings-
processen skiljer sig från den kvantitativa forskningen, det är svårt att göra 
slumpmässiga val när forskningsprocessen är upptäckande. Denscombe framhåller 
också att denna typ av urval har fördelar då en undersöknings omfattning begränsar 
storleken på urvalsgruppen. Även Stukát (2005) anser att det är svårt att ha stora 
urvalsgrupper på grund av att kvalitativa undersökningar ofta har en mycket djup 
analys av empirin. Det skulle därmed för den här undersökningen vara ett allt för 
tidskrävande arbete att använda en så pass stor urvalsgrupp att denna statistiskt sett 
kan vara representativ för hela den svenska kemiundervisningen. Detta argumenterar 
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för att den valda storleken på urvalsgruppen var tillräcklig för undersökningens 
omfattning.    
 
Inom gruppen av icke-sannolikhetsurval beskriver Denscombe (2009) det subjektiva 
urvalet som en process där forskaren väljer urvalsgruppen för ett visst syfte utifrån 
vad denne vet om informanternas bakgrund. Urvalsgruppen är helt enkelt vald för att 
forskaren tror att de informanterna med säkerhet kan ge värdefull empiri. De lärare 
som tillfrågades angående medverkan i den här undersökningen var samtliga 
behöriga och undervisande lärare inom kemi och/eller naturkunskap på gymnasie-
nivå. Orsaken till att just dessa lärare valdes var för att de undervisar inom det för 
undersökningen valda skolämnet och på så sätt kan undersökningens syfte och mål 
nås. Urvalet var därför ett subjektivt urval.  
 

3.5 Procedur  
 

Via e-post samt personlig kontakt tillfrågades nio gymnasielärare enligt undersök-
ningens urvalsram angående deras villighet till medverkan. En öppen förfrågan 
skickades även via e-post till flera gymnasieskolor i Mellansverige. Samtliga lärare 
erhöll ett brev (se bilaga 2) med information rörande undersökningens syfte och mål 
samt vad som förväntades av dem vid eventuell medverkan. Antalet medverkande 
lärare begränsades till fem stycken. Om fler än fem lärare hade valt att medverka 
hade ett urval utförts bland dessa med avseende på deras uppfattning om sin egen 
pedagogiska inriktning i syfte att öka antalet olika undervisningsstilar. Av de tillfråg-
ade lärarna valde sex stycken att medverka i undersökningen, en lärare avböjde 
direkt sin medverkan och övriga tillfrågade valde att inte svara. Efter diskussion med 
en av lärarna valdes denne bort på grund av att denne undervisar på ett teoretiskt 
gymnasieprogram vilken har en specifik didaktisk inriktning. Arbete med molekyl-
modeller ingår där i självständigt arbete och är ej lärarstyrt. Då läraren inte leder 
undervisningen kan inte heller dennes medverkan falla inom ramarna för under-
sökningen. Samtliga lärare var anställda på samma gymnasieskola i Mellansverige. 
Medverkande lärare valde i sin tur lämpliga lärarstyrda lektionstillfällen vilket gjorde 
att de även valde vilka elevgrupper som skulle ingå i undersökningen. Ett urval bland 
eleverna gjordes därför inte. Samtliga elever var över 15 år och läsande kemi alter-
nativt naturkunskap på gymnasiet. Varken elevernas eller lärarnas kön och ålder var 
relevant för den här undersökningen och utgjorde därför inte heller någon urvalsram.  
 
I samråd med lärarna planerades lämpliga inspelningstillfällen under oktober och 
november 2010. Under planeringstillfällena gavs ytterligare information kring de 
forskningsetiska principerna. En av de medverkande lärarna hade sin undervisnings-
aktivitet över två lektionstillfällen varvid båda lektionstillfällena spelades in. För de 
resterande lärarna dokumenterades ett lektionstillfälle per lärare. Under ljudinspel-
ningarna följdes lärarnas samtal med eleverna och därför var också läraren den 
huvudsakliga utgångspunkten för inspelningarna, detta i enlighet med undersök-
ningens syfte. Ljudinspelningarna, som var icke deltagande, genomfördes med en 
diktafon av typen Olympus® VN-6500 samt en kondensatormikrofon av typen 
SONY® ECM-F8. Eleverna informerades före inspelningens början om undersök-
ningens syfte, mål och förutsättningarna för deras medverkan samt deras rätt att inte 
delta. En av elevgrupperna valde att inte medverka i ljudinspelningen men gav 
tillåtelse för observation med anteckningar. Denna åtgärd var oplanerad och därmed 
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även ostrukturerad utan observationsschema, dock kan resultatet från observationen 
ändå styrka övriga resultat även om frågemönstren inte har kunnat djupanalyseras.  
 
I mån av tid besvarade lärarna intervjufrågorna före lektionstillfället annars efter 
densamma. Intervjuerna syftade till att tydliggöra lärarnas syn på sin pedagogiska 
roll samt vilken betydelse de tror att samtalet har för elevers lärande. Intervjuerna 
utgick ifrån ett formulär (se bilaga 1) med ett fåtal intervjufrågor vilka var semi-
strukturerade. Intervjun upptogs med hjälp av fältanteckningar. Intervjufrågorna 
redovisas nedan. 
 

Hur ser du på din roll som pedagog? 
 

Vilken betydelse tror du att samtalet i klassrummet har för elevers lärande?   
 

Vid lektionstillfällenas slut gjordes en gruppintervju av de deltagande eleverna där en 
öppen fråga ställdes enligt formuläret (se bilaga 1) om vilka åsikter de har om kemi-
ämnet som sådant. Detta eftersom denna parameter kan ha påverkat hur eleverna 
samtalar i klassrummet och därmed även undersökningens resultat. Enskilda elev-
intervjuer utfördes inte på grund av undersökningens omfattning. Den öppna frågan 
redovisas nedan. 
 

Vad tycker ni om kemi som ämne? 
 
Svaren upptogs även här med hjälp av fältanteckningar. 
 

3.5.1 Beskrivning av lektionstillfälle A1+A2 
 

Syftet med uppgiften, vilken sträckte sig över två lektionstillfällen, var att eleverna 
bättre skulle se den tredimensionella strukturen hos olika kolväten, träna namn-
givning och se olika isomerer. Dessa moment ingår i gymnasiekursen Kemi B och 
eleverna gick i den andra årskursen. Lektionstillfälle A1 inleddes med längre partier 
där läraren stod för det mesta av samtalstiden. I inledningen presenterades regler för 
enkel nomenklatur enligt International Union of Pure and Applied Chemistry 
(IUPAC) därefter arbetade eleverna självständigt i smågrupper eller individuellt 
utifrån eget val. Läraren fanns närvarande för handledning och uppgiften eleverna 
arbetade med var given och innebar modellbygge av olika kolväten och namngivning 
av modellerna. Lektionstillfälle A2 tog vid där lektionstillfälle A1 slutade med avseen-
de på uppgiften, det vill säga utan en genomgång/inledning av läraren. Under 
lektionstillfälle A1 mötte eleverna begreppet nomenklatur och regler för namngivning 
för första gången. 
 

3.5.2 Beskrivning av lektionstillfälle B 
 

Syftet med det inspelade lektionstillfället var att eleverna skulle få en verklighets-
trogen bild över molekylers utseende i rymden med avseende på vridbarhet och så 
vidare. Därtill skulle eleverna även kunna se olika isomerer och sätta detta i samband 
med nomenklaturen. Uppgiften eleverna fick vid detta lektionstillfälle var identisk 
med den givna uppgiften i lektionstillfälle A1+A2 och den genomfördes på samma 
sätt med en lärarledd inledning kring nomenklatur enligt International Union of 
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Pure and Applied Chemistry (IUPAC), arbetet övergick därefter till självständigt 
arbete i smågrupper eller individuellt med läraren som handledare. Även dessa elever 
gick i den andra årskursen och läste Kemi B. Det här lektionstillfället var det första 
vilket berörde nomenklatur.  
 

3.5.3 Beskrivning av lektionstillfälle C 
 

Det inspelade lektionstillfället syftade till att påvisa skillnaden mellan kovalent 
bindning och jonbindning och utgjorde elevernas första kontakt med begreppet 
kovalent bindning. Detta lektionstillfälle kan liknas vid en föreläsning där läraren 
hade nästan all samtalstid. Läraren interagerade inte med eleverna då dessa fick till 
uppgift att bygga givna enkla, oorganiska molekyler såsom vatten och ammoniak. 
Eleverna byggde även några enkla organiska kolväten. Med hjälp av elevernas 
modeller påvisade läraren hur laddningar repellerar varandra och hur intramole-
kylära bindningar samt intermolekylära bindningar uppstår. Eleverna gick i första 
årskursen och läste gymnasiekursen Kemi A.  
 

3.5.4 Beskrivning av lektionstillfälle D 
 

Läraren uppgav att syftet med det inspelande lektionstillfället var att eleverna skulle 
få en tredimensionell bild över modeller av organiska molekyler. Eleverna läste org-
anisk kemi i gymnasiekursen Naturkunskap B och gick i årskurs två och tre. Lektion-
en inleddes med att läraren förklarade hur molekylmodellerna sätts samman och 
därefter fick eleverna till uppgift att bygga en molekyl med givet antal av olika atom-
er. Uppgiften bestod i att påvisa vilken mångfald olika molekyler som kan konstru-
eras av endast ett litet antal atomer. Under lektionstillfället fanns flertalet längre 
partier där läraren ensam stod för talet, dessa sekvenser var huvudsakligen mono-
logiska men med vissa dialogiska inslag.  
 

3.5.5 Beskrivning av lektionstillfälle E 
 

Syftet med lektionstillfället var att introducera enkla kolväten och få eleverna att se 
sambandet mellan alkaner och olika alkoholer och därtill förstå hur detta hänger ihop 
med namngivning och strukturer. Vid det här lektionstillfället saknades alla elever 
utom en och denne ville inte medverka i en ljudinspelning, dock gav eleven sin till-
åtelse för observation med fältanteckningar. På grund av detta saknas resultat i form 
av antal samtalsmönster av olika slag. Resultatet utgörs därför av en bedömning av 
de anteckningar som togs under lektionstillfället. Eleven läste organisk kemi i gymna-
siekursen Naturkunskap B och gick i tredje årskursen. Läraren inledde lektionen 
med att knyta an till tidigare lektionstillfällen och den kemi de tidigare hade gått 
igenom. Långa lärarledda monologiska sekvenser saknades i detta lektionstillfälle.  
 

3.6 Analys av empiri 
 

Enligt Denscombe (2009) finns det fyra grundläggande principer att ta hänsyn till vid 
analys av kvalitativ empiri. Forskningsresultaten skall alltid vara direkt baserade på 
den empiri som samlats in, empirin skall därför även analyseras på ett noggrant sätt. 
Forskaren skall dessutom vara mycket försiktig att denne inte förvanskar och sned-
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vrider resultatet genom att låta sina egna fördomar ligga till grund för analysen av 
empirin. Själva analysen skall därtill vara repetitiv. Den insamlade empirin från den 
här undersökningen transkriberades därför noggrant för att hänsyn skulle kunna tas 
till de grundläggande principerna. I transkriptionen numrerades eleverna 1,2,3…osv i 
den följd vilken de deltog i samtalen. På grund av svårigheterna i att urskilja rösterna 
hos enskilda elever i en hel klass så gjordes valet att numreringen fick börja om från 
början vid varje ny samtalssekvens. Således säger inte transkriptionen något om hur 
många elever som totalt deltog i de inspelade samtalen utan påvisar endast antalet 
elever i de enskilda sammanhängande samtalssekvenserna. Särskiljandet av olika 
elever var särskilt svårt när dessa talade samtidigt. Vid de tillfällen då det var omöjligt 
att uppfatta vad som sades används i transkriptionen: (ohörbart). Detta gäller även 
då läraren talade otydligt. Endast de delar av empirin vilka var relevanta för den här 
undersökningen transkriberades.  
 
Den transkriberade empirin analyserades därefter för en bedömning av samtals-
mönster och kommunikativa förhållningssätt i enlighet med metod vilken Mortimer 
och Scott (2003) presenterar. I transkriptionerna kodades samtliga initieringar som 
I, svar på initieringar kodades som R och bedömningar av svaren kodades som E. Om 
det istället gavs återkoppling på svaren så kodades dessa meningar som F. Mortimer 
och Scott påtalar att även eleverna kan inleda samtalsmönstren och därmed blir 
läraren den som svarar. För att tydliggöra detta i resultatet kodades transkriberingen 
ytterligare med IL då läraren var den som inledde samtalsmönstren och IE då detta 
utfördes av eleverna. Ovanstående typ av kodning nyttjades även för R, E och F. 
Empirin kategoriserades därefter utifrån de olika samtalsmönstren för att tydliggöra 
vilka kommunikativa förhållningssätt som finns i de undersökta lektionstillfällena, 
detta i enlighet med undersökningens syfte och mål. Vid de tillfällen då läraren stod 
för samtalet analyserades vad som sades för att en bedömning av dimensionen dia-
logisk/auktoritativ skulle kunna göras. Resultatet från de olika ljudinspelningarna 
redovisades separat från varandra i form av tabeller. I transkriberingarna urskiljdes 
även andra samtalsmönster än de i litteraturgenomgången redovisade I-R-E och I-R-
F-R-F. Svaren från intervjuerna av lärarna och eleverna redovisades som löpande 
text. Informanterna namngavs som Lärare A, Lärare B, Lärare C… och så vidare i 
både transkriptionerna och i intervjusvaren. Eleverna namngavs ej i intervjusvaren. 
 
 

4. Resultat 
 

I kapitlet redovisas samtliga resultat från undersökningen, det vill säga både från 
ljudinspelningarna, intervjuerna samt den öppna frågan till eleverna. Med avseende 
på ljudinspelningarna togs inte hänsyn till antalet aktiva elever, det går därför inte att 
genom resultatet urskilja hur många av eleverna som muntligt deltog i de undersökta 
samtalen. Antalet elever var omkring 30 i samtliga av lektionstillfällena med undan-
tag för lektionstillfälle E där endast en elev var närvarande i en elevgrupp bestående 
av fem elever, övriga elever i den gruppen var sjukanmälda.  
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4.1 Lektionstillfälle A1+A2 
 

I Intervjun framgick att informanten Lärare A beskriver att sin pedagogiska roll är att 
vara kursledaren i kursen. Kursledaren skall kunna hjälpa eleverna på vägen och 
skapa en möjlig väg till utveckling. Lärare A anser också att dennes uppgift är att 
sortera och strukturera elevernas tankar men även att samordna lämpligt material i 
undervisningen. Därtill menar Lärare A att dennes roll kan vara att fungera som en 
inspiratör men att höga betyg troligen verkar mer inspirerande för eleverna i deras 
lärande. Lärare A anser att klassrumssamtalet har stor betydelse för lärandet och att 
”alla borde prata mer inte bara några”. Genom att eleverna frågar och diskuterar samt 
förklarar för varandra så skapas lärande. Eleverna i den här gruppen svarade under 
gruppintervjun att de överlag är positiva till kemi som ämne. En del elever anser att 
det är lagom utmanande medan andra elever anser att kemi ibland är svårt speciellt 
då de inte har läst på i läroboken.  
 
Det finns i ljudinspelning A1 fyra sekvenser och i ljudinspelning A2 en sekvens där 
lärare A ensam står för talutrymmet genom presentation av vetenskapliga begrepp, 
därefter delas talutrymmet mellan lärare A och eleverna. De samtalsmönster som 
framkom i ljudinspelningarna redovisas i tabell 1.  
 
Tabell 1. Samtalsmönster från ljudinspelningen* av lektionstillfälle A1+A2. 
 

  A1 A2 Totalt   

IE-RL  59 96 155 78.7 % 

IL-RE-EL  5 9 14 7.1 % 

IL-RE  4 2 6 3.0 % 

IL-RE-EL-RE-EL  1 8 9 4.6 % 

IL-RE-FL-RE-EL  6 3 9 4. 6 % 

IL-RE-FL-RE-FL  1 3 4 2.0 % 
*Ljudinspelningens längd: 32 min + 38,5 min 
  Total transkriberad tid: 24,5 min + 34,5 min 

 
Nedanstående sekvens är en av de kedjor av IL-RE-EL-RE-EL som framkom i ljud-
inspelning A2. 
 

IL Lärare A: Ja, och men på vilken, vilken kolatom sitter metylgruppen? Vilket 
nummer har den? 

RE Elev 1: Två… 
EL Lärare A: Två ja.  Så då 2-metyletan. 
RE Elev 1:  2-metylbutan. 
EL Lärare A: Butan ja. 

 
I ljudinspelning A2 tydliggörs det att inom ett flertal samtalsmönster av IE-RL så 
responderar lärare A med en initiering såsom i sekvensen nedan. 
 

IE Elev 1: Ska man räkna såhär? En två tre. 
RL Lärare A: Det kan man göra. Det blir samma i alla fall, den kommer heta samma 

sak. 
IE Elev 1: Den såhär, vad heter den? 
IL Lärare A: Vad heter dom här? När det var en CH3? 
RE Elev 1: Ehh… Metyl. 
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EL Lärare A: Aa. Båda dom sitter på tvåan. Så då blir det 2,2. 
 

4.2 Lektionstillfälle B 
 
I Intervjun uppger Lärare B att dennes roll som pedagog är att lära eleverna utifrån 
kursplanen för kemi men även att lära eleverna social kompetens inför framtiden. I 
intervjun framgår även att Lärare B anser att det blir en blandning av att ge färdig 
kunskap och få eleverna att lära sig själva. I elevernas lärande är diskussion och 
dialog viktiga och därmed får klassrumssamtalet stor betydelse. Ytterligare så menar 
Lärare B att det är viktigt att eleverna får tillit att komma med så kallade dumma 
frågor, det är mycket viktigt att eleverna känner sig trygga i klassrummet. För att 
åstadkomma detta framhåller Lärare B att ”om läraren bjuder på sig själv så är det 
lättare att eleverna får tillit och då vågar prata”. Dessa elever svarade i gruppintervjun 
att de upplever undervisningen som rolig och kul. Dock upplever en del elever att 
kemi ibland är svårt att förstå.  
 
Under denna ljudinspelnings början urskönjdes en längre sekvens där lärare B pre-
senterade vetenskapliga begrepp. Före och strax efter den monologiska sekvensen 
kunde 14 stycken IL-RE-EL triader urskönjas. Samtliga uppkomna samtalsmönster 
redovisas i tabell 2.  
 
Tabell 2. Samtalsmönster från ljudinspelningen* av lektionstillfälle B. 
 

IE-RL  44 45.4 % 

IL-RE-EL  31 32.0 % 

IL-RE  16 16.5 % 

IL-RE-EL-RE-EL  0   

IL-RE-FL-RE-EL  0   

IL-RE-FL-RE-FL  6 6.1 % 
*Ljudinspelningens längd: 43,5 min 
  Total transkriberad tid: 34,5 min 

 
 
En av de förekommande IL-RE-FL-RE-FL kedjorna redovisas nedan.  

 
IL Lärare B: Mm. Och vad var det för speciellt med alkener? Nu är jag lite taskig för 

  jag börja… 
RE Elev 4: Dom hade trippelbindningar. 
RE  Elev 1: Var det inte… 
RE Fl. elever: En dubbel, dubbel. Dubbelbidningar. Dubbel. 
RE Elev 2: Alkan, alkener och alkyner.  
FL Lärare B: A så att..? 
RE Elev 1: Då hade alkyner flera. 
RE Elev 2: Alkyner. Alkyner har fler. 

 
Nedanstående sekvens består av IE-RL, vilka förekom efter varandra i kedjor av vari-
erande längd.  
 

IE Elev 1: Men vad betyder det att den är funktionell? 
RL Lärare B:         Den har ehh, den här. Al alkoholernas funktionella grupper är ju OH- 
  gruppen, en hydroxylgrupp.  
              Elev 1:  Den vad.       



19 

 

IE Elev 2: Men vad innebär det? 

 Elev 1: Om man ska förklara såhär vad en funktionell grupp är… 
RL Lärare B:         Ehm. Ehh ja, nu ska jag hitta rätt ord här. En funktionell grupp talar ju  

om vilken typ av förening det är om det är en alkohol, karboxylsyra eller 
en, ja. 

 
 

4.3 Lektionstillfälle C 
 

Under intervjun uppgav Lärare C att dennes pedagogiska roll är att få eleverna att 
lära sig en massa saker och att det ibland är lite av en teater, om läraren låtsas att 
ämnet är kul så leder detta till att eleverna upplever ämnet som roligt. Enligt Lärare C 
är det viktigt att hänga upp teoribitar på historier vilka kan göra att eleverna lättare 
kan komma ihåg teorin. Ett högt tempo på lektionerna är också av betydelse, det ska 
hela tiden hända olika saker genom exempelvis användning av tavlan, lärarens egen 
kropp eller eleverna själva vid demonstrationer av kemiska fenomen. Lärare C menar 
att samtalet i klassrummet är av stor betydelse och det är viktigt att alla eleverna pra-
tar med varandra. Genom att eleverna får jobba tillsammans kan detta samtal uppstå. 
Dock upplever Lärare C att det ibland är svårt att fråga eleverna direkt under lektion-
erna då det blir lite av offentlig förödmjukelse om eleverna svarar fel. Därför frågar 
Lärare C endast de elever denne vet klarar av att inför helklass svara fel på frågorna. 
Vissa av eleverna uppgav i gruppintervjun att kemi är jättekul och andra menade att 
det är kul först då de har förståelse för de kemiska fenomenen.  
 
Den största delen av samtalstiden under detta lektionstillfälle upptogs av lärare C 
med totalt 17 stycken mer eller mindre långa sammanhållna sekvenser. Dessa 
sekvenser karaktäriserades av att läraren presenterade vetenskapliga begrepp och 
fenomen. Uppkomna samtalsmönster redovisas i tabell 3. 
 
Tabell 3. Samtalsmönster från ljudinspelningen* av lektionstillfälle C. 
 

IE-RL  3 11.5 % 

IL-RE-EL  20 77.0 % 

IL-RE  0   

IL-RE-EL-RE-EL  0   

IL-RE-FL-RE-EL  3 11.5 % 

IL-RE-FL-RE-FL  0   
*Ljudinspelningens längd: 44,5 min 
  Total transkriberad tid: 22,0 min 
 
Följande sekvens är en kedja av IL-RE-FL-RE-EL vilken återfanns i ljudinspelningen.  
 

IL Lärare C:  /…Kol. När ni tänker på kol vad tänker ni på då? 
RE  Elev 2: Aska. 
FL Lärare C: Aska. Kolbitar i grillen och så vidare va? 
RE Elev 3: Kritor. 
FL Lärare C: Kritor. Aa… Är det enda formen av kol? 
RE Elev 4: Diamant. 
EL Lärare C: Diamant. Det var det jag var ute efter…/ 
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4.4 Lektionstillfälle D 
 

Lärare D säger i intervjun att ”jag ska vara den bro som får texten i läroboken att bli 
ett minne och innehåll i elevernas hjärnor”. Denna uppfattning förstärks, enligt 
Lärare D, då eleverna uppger att de förstår de förklaringar som Lärare D ger men inte 
lärobokens förklaringar. Samtalet i klassrummet betyder allt för hur bra en presenta-
tion än är så är den inte värd något om kontakten med eleverna saknas. Det är viktigt 
att eleverna förstår och där är kroppsspråket av stor betydelse för att läraren skall 
kunna se elevernas förståelse. I gruppintervjun sade eleverna i den här gruppen att de 
upplever kemi som mestadels roligt men att det ibland är svårt.  
 
Under ljudinspelningen av det här lektionstillfället upptogs talutrymmet till största 
delen av lärare D, dock spenderades ungefär hälften av denna tid till vetenskapliga 
förklaringar och under resterande tid gavs utrymme åt elevernas idéer. I tabell 4 
redovisas de uppkomna samtalsmönstren. 
 
Tabell 4.  Samtalsmönster från ljudinspelningen* av lektionstillfälle D. 
 

IE-RL  12 60.0 % 

IL-RE-EL  7 35.0 % 

IL-RE  0   

IL-RE-EL-RE-EL  0   

IL-RE-FL-RE-EL  1 5.0  % 

IL-RE-FL-RE-FL  0   
*Ljudinspelningens längd: 65 min 
  Total transkriberad tid: 17 min 

 
 

4.5 Lektionstillfälle E 
 

I intervjun framgår av Lärare E att dennes pedagogiska roll är att få eleverna att lära 
sig själva och väcka deras nyfikenhet. Lärare E menar att relationsbyggande är 
mycket viktigt för att skapa samtal i klassrummet, eleverna måste våga fråga. Feed-
back är även det grundläggande för elevernas lärande så att de vet att de lär sig rätt 
och är på väg åt rätt håll. Resultatet av elevintervjun saknas då eleven avböjde att 
svara.  
 
Detta lektionstillfälle uppfattades innehålla en blandning av olika samtalsmönster 
vilka har grundformen IL-RE-EL, IL-RE-FL-RE-FL och IE-RL. I de sekvenser där endast 
lärare E talade kopplade denne ihop ämnesstoffet med elevens tidigare erfarenheter 
och vad eleven hade gjort under tidigare lektionstillfällen. Graden av elevinteraktiv-
itet var hög även under de sekvenser där lärare E hade mest samtalstid. Tabell för 
uppkomna samtalsmönster saknas då eleven inte tillät ljudinspelning av lektions-
tillfället.  
 

 



21 

 

5. Resultatanalys och diskussion 
 

Den här undersökningen tar inte hänsyn till informanternas bakgrunder vad gäller 
kön, ålder, social klass, etnicitet, religion, skolans elevupptagningsområde och så 
vidare. Dessa parametrar har dock påverkan på resultatet vilket bör beaktas i detta 
kapitel.  
 

5.1 Kommunikativa förhållningssätt 
 

Vid bedömningen av vilka kommunikativa förhållningssätt som finns i de undersökta 
lektionstillfällena skall förekomsten av IL-RE-EL triader och kedjor av IL-RE-FL-RE-FL 
förtydligas. Detta i enlighet med den metod vilken Mortimer och Scott (2003) pre-
senterar. I de samtalssekvenser där läraren ensam står för talet skall, enligt Mortimer 
och Scott, dessutom en bedömning göras huruvida elevernas olika åsikter tas hänsyn 
till.  
 
Andelen IL-RE-EL triader var förhållandevis stort i samtliga av de undersökta lek-
tionstillfällena men utmärkande stort i lektionstillfälle C, där IL-RE-EL triaderna 
uppgick till 77.0 %. Detta i kombination med de långa sekvenserna där lärare C 
presenterade vetenskapliga begrepp och frånvaron av IL-RE-FL-RE-FL kedjor gör att 
lektionstillfälle C kan anses innehålla i huvudsak två olika kommunikativa förhåll-
ningssätt, auktoritativt/ickeinteraktivt samt auktoritativt/interaktivt.  
 
Även i lektionstillfälle D saknas IL-RE-FL-RE-FL kedjor och 35.0 % av samtalsmönst-
ren består av IL-RE-EL triader. Lärare D tar dock ibland hänsyn till elevernas tankar 
då denne var ensam talande vilket gör att vissa dialogiska moment kan urskiljas. 
Detta medför att undervisningen i tillfälle D innehåller följande kommunikativa för-
hållningssätt: auktoritativt/ickeinteraktivt, dialogiskt/ickeinteraktivt samt auktorita-
tivt/interaktivt. 
 
Med undantag för lektionstillfälle C och lektionstillfälle D innehöll både lektions-
tillfälle A1+A2 och lektionstillfälle B kedjor av IL-RE-FL-RE-FL vilket, enligt den metod 
som Mortimer och Scott (2003) har utarbetat, påvisar närvaron av ett dialogiskt/ 
interaktivt förhållningssätt i de båda lektionstillfällena om än i en mycket liten 
omfattning då antalet IL-RE-EL triader uppgick till 7.1 % respektive 32.0 % medan 
andelen IL-RE-FL-RE-FL kedjor var 2.0 % respektive 6.1 %.  
 
Vid lektionstillfälle A1+A2 kan tre olika slags samtalsmönster urskiljas vilka till 
utseende är av typen I-R-E, dessa är förutom IL-RE-EL triader även IL-RE-EL-RE-EL 
(4.6 %) och IL-RE (3.0 %). Det sistnämnda samtalsmönstret, vilket också finns till stor 
del i lektionstillfälle B (16.5 %), kan möjligtvis vara rena IL-RE-EL triader där lärarna 
utför evalueringen med sitt kroppsspråk, något som av förklarliga skäl inte visar sig 
genom ljudinspelningar. Närvaron av IL-RE-EL triader medför därför att både lek-
tionstillfälle A1+A2 och lektionstillfälle B innehåller ett auktoritativt/interaktivt för-
hållningssätt, i enlighet med hur Mortimer och Scott beskriver kommunikativa 
förhållningssätt.  
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Under de sekvenser i lektionstillfälle A1+A2 och lektionstillfälle B där lärarna 
ensamma stod för talet så presenterade de vetenskapliga förklaringar utan att ta 
hänsyn till elevernas tankar och idéer. Detta leder till att dessa sekvenser genomgå-
ende innehar ett auktoritativt/ickeinteraktivt förhållningssätt. Sammantaget kan 
därför följande kommunikativa förhållningssätt urskiljas i både lektionstillfälle 
A1+A2 och lektionstillfälle B: dialogiskt/interaktivt, auktoritativt/ interaktivt samt 
auktoritativt/ickeinteraktivt.  
 
Vad gäller lektionstillfälle E så är det nästintill omöjligt att med säkerhet redogöra för 
vilka kommunikativa förhållningssätt som fanns vid det lektionstillfället. Utifrån 
notering E kan dock urskiljas följande kommunikativa förhållningssätt: dialogiskt/ 
ickeinteraktivt, dialogiskt/interaktivt samt auktoritativt/interaktivt. Detta eftersom 
följande samtalsmönster kunde uppfattas IL-RE-EL, IL-RE-FL-RE-FL och IE-RL. Dess-
utom använde lärare E ett dialogiskt sätt att tala då denne ensam stod för samtalet.  
 

5.2 Läraren som auktoritet 
 

I de undersökta lektionstillfällena är speciellt ett samtalsmönster lika eller mer före-
kommande än IL-RE-EL triaderna och det är kedjor av IE-RL i varierande längd. Detta 
var tydligt i lektionstillfälle A1+A2 där 78.7 % av samtalsmönstren bestod av IE-RL 
kedjor samt i lektionstillfälle B där andelen av samma samtalsmönster uppgick till 
45.4 %. Även i lektionstillfälle D var samtalsmönstret vanligt förekommande, 60.0 %.  
Utseendet på dessa kedjor tyder på att eleverna ser läraren som en person vilken 
sitter inne med de rätta svaren, detta eftersom eleverna godtar lärarens svar utan att 
ifrågasätta dem. Igland och Dysthe (2003) beskriver att kunskap i det monologiska 
klassrummet är given och har sitt ursprung i läraren och andra auktoritativa källor. 
Närvaron av en stor mängd IE-RL kedjor påvisar därför att undervisningen är mono-
logisk till sin karaktär och att det är läraren som har svaren på elevernas frågor.  
 
De kedjor av IL-RE-EL-RE-EL som påvisades i lektionstillfälle A1+A2 (4.6 %) kan ha 
två betydelser beroende på hur eleven responderar på lärarens evaluering. Om elev-
erna korrigerar sitt svar till att samstämma med lärarens bedömning så förstärker 
detta bilden att eleverna anser att läraren alltid har de rätta svaren. När eleverna 
istället motsätter sig lärarens svar motarbetar eleverna den auktoritativa lärarrollen, 
dock evaluerar läraren även detta svar vilket leder till upprätthållande av det mono-
logiska undervisningssättet och läraren som auktoritet. Grøver Aukrust (2003) 
framhåller dock att det inte är ovanligt att elever motsätter sig den hierarkiska struk-
turen då det handlar om ämnen som är av betydelse för eleverna. Eleverna är inte, 
enligt Grøver Aukrust, alltid så passiva som de antas vara.  
 
Ytterligare ett i undersökningen förekommande samtalsmönster stärker synen på 
läraren som auktoritet och det är de lärarinitierade kedjorna av IL-RE-FL-RE-EL vilka 
återfinns i lektionstillfälle A1+A2 (4.6 %), lektionstillfälle C (11.5 %) samt lektionstill-
fälle D (5.0 %). Den respons som ges på elevsvaren syftar där inte till att påvisa elev-
ernas olika tankar utan målet är att eleverna skall ge det rätta svaret. Detta är i enlig-
het med Harrison (2006) vilken menar att lärarens roll i de lärarstyrda samtalen ofta 
är att fungera som den som styr och leder samtalet medan elevernas roll är att produ-
cera korrekta svar. I och med dessa samtalsmönster förstärker lärarna därmed sin 
egen auktoritativa lärarroll. Lärarens upprätthållande av klassrumshierarkin menar 



23 

 

Grøver Aukrust (2003) är vanligt förekommande i lärarstyrda samtal såsom i de 
undersökta lektionstillfällena.  
 
Harrison (2006) påpekar att lärare i de lärarstyrda samtalen upptar en stor del av 
taltiden i klassrummet, vilket var speciellt tydligt i lektionstillfälle C och lektions-
tillfälle D. Enligt Harrison inleder även lärare i dessa sammanhang ofta sina under-
visningstillfällen med en stor mängd frågor av formen IL-RE-EL för att knyta an till 
tidigare lektionstillfällen. Detta var speciellt tydligt i lektionstillfälle B där 14 stycken 
IL-RE-EL triader ingick i lektionens inledning. Enligt Harrison, minskar den här 
formen på inledningen elevernas möjligheter att få sina tankar ventilerade och 
därmed upprätthålls den monologiska undervisningen. Även Mortimer och Scott 
(2003) betonar betydelsen av att inledningen hålls dialogisk för att undervisningen 
skall vara meningsskapande och ge eleverna möjlighet att finna nya förklaringar på 
vetenskapliga fenomen. På ett relativt enkelt sätt kan därför undervisningen som 
helhet bli mer dialogisk utan att läraren förlorar kontrollen i klassrummet. Detta 
utnyttjades i undersökningen endast av Lärare E. 
 

5.3 Karaktären hos samtalet 
 
Resultatet från undersökningen påvisar att samtalet mellan lärare och elever i 
kemiundervisningen vid arbete med molekylmodeller är av monologisk art. Detta 
styrks av de kommunikativa förhållningssätt vilka har framträtt ur ljudinspel-
ningarna. Den dimension vilken Mortimer och Scott (2003) benämner auktoritativ-
dialogisk skulle likväl kunna skrivas om till monologisk-dialogisk. Samtliga 
undersökta lektionstillfällen innehåller ett auktoritativt/interaktivt förhållningssätt 
med där tillhörande monologiska inslag såsom IL-RE-EL triader och kedjor av IE-RL. I 
enlighet med Mortimer och Scott så finns det flera olika kommunikativa förhållnings-
sätt inom ett och samma lektionstillfälle, dock är de dialogiska inslagen fåtaliga. 
Närvaron av det auktoritativa/ickeinteraktiva förhållningssättet i samtliga av 
lektionstillfällena, med undantag för lektionstillfälle E, samt användningen av IL-RE-
EL triader i inledningen av lektionstillfälle B styrker den åsikt vilken Igland och 
Dysthe (2003) har angående att det lärarstyrda samtalet är en typiskt monologisk 
aktivitet.  
 

5.4 Svårigheten med att undervisa dialogiskt 
 

Resultatet av ljudinspelningarna kan till viss del tyckas vara i konflikt med de svar 
som lärarna gav i intervjun kring deras syn på sin pedagogiska roll och hur de ser på 
samtalets betydelse för elevernas lärande. Vid intervjuerna svarade lärare A att denne 
anser sig vara kursledaren i kursen med uppgiften att sortera elevernas tankar och 
samordna undervisningsmaterial. Lärare A menar att samtalet har stor betydelse för 
lärandet och att lärande är en social process, vilket stämmer överens med den syn 
Dysthe (2003) presenterar kring lärande inom den sociokulturella traditionen. 
Därför borde det vara särskilt relevant för lärare A att denne undervisar dialogiskt 
utifrån de åsikter lärare A uppger kring samtal och lärande, något som inte kunde 
påvisas utifrån ljudinspelningarna. 
 
Lärare B menar att dennes lärarroll är att få elever att lära sig själva men även att ge 
eleverna färdig kunskap. Det viktiga med samtalets betydelse för lärandet, enligt 
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lärare B, är att skapa en trygg lärandemiljö där eleverna vågar ställa frågor. Dessa 
åsikter resulterar i en blandning av kognitivism och behaviorism. Detta eftersom 
Sjøberg (2005) och Dysthe (2003) beskriver att kognitivistisk lärandeteori grundas 
på ett individuellt konstruktivistiskt lärande. Dessutom menar Dysthe att sociala 
interaktioner inom kognitivismen endast anses vara av betydelse då dessa stöder 
individens lärande. Därtill påpekar Säljö (2000) att språkets funktion inom kognitiv-
ismen är att användas som kommunikationsmedel. Då lärare B uppger att skapandet 
av en trygg klassrumsmiljö är viktigt för elevernas lärande snarare än själva samtalet i 
sig samt att eleverna skall lära sig själva kan detta påvisa en kognitivistisk inställ-ning 
till lärande. Dysthe (2003) beskriver dessutom behaviorismen som ett överför-ande 
av given kunskap till eleverna, vilket även det stämmer väl in med vad lärare B anser 
om att ge färdig kunskap. Synen på kunskap enligt behaviorismen hänger till relativt 
stor del samman med ett monologiskt undervisningssätt. Därför samman-faller de 
samtalsmönster som återfinns i lektionstillfälle B med de åsikter lärare B uppger 
kring elevers lärande.  
 
Utifrån hur Dysthe (2003), Säljö (2000) och Sjøberg (2005) beskriver kognitivismen 
kan även lärare C anses tillhör denna lärandetradition. Detta eftersom lärare C upp-
ger att dennes pedagogiska roll är att få eleverna att lära sig en massa saker och att 
det är viktigt att hänga upp teoriavsnitt på historier för att eleverna lättare skall 
minnas vad läraren sagt. Även här kan en tolkning av intervjusvaren från lärare C 
göras att kunskap ses som given vilket ger en anstrykning av behaviorism i enlighet 
med hur Dysthe (2003) beskriver behavioristisk syn på kunskap. Lärare D kan däre-
mot enligt dennes uttalanden i intervjun anses stå för en kognitivistisk lärandeteori 
eftersom lärare D uppger sig vara den bro som får kunskapen att bli till ett minne i 
elevernas hjärnor och att språket är av betydelse för att se elevernas förståelse, dock 
är synen på kunskap i enlighet med behaviorismen då det är lärobokens text som är 
den givna kunskapen. Även lärare E kan enligt dennes åsikter anses tillhöra kognitiv-
ismen då lärare E menar att dennes roll är att få eleverna att lära sig själva och att 
avsikten med att ge feedback är att eleverna är på väg åt rätt håll och tänker rätt 
istället för att inbjuda tankar vilka inte överensstämmer med lärarens. Utifrån ett 
kognitivistiskt perspektiv stämmer de kommunikativa förhållningssätten i de inspel-
ade lektionstillfällena in på de åsikter vilka lärare C, lärare D och lärare E uppvisar i 
intervjusvaren.   
 
Generellt kan urskiljas en uppfattning hos lärarna att kunskap är given och kommer 
från auktoriteter såsom läroböcker eller dem själva. En spekulation är att detta beror 
på att lärarna kommer från ett naturvetenskapligt sammanhang där giltig kunskap 
alltid produceras av forskare och att kunskapen därefter kan föras vidare till omvärld-
en. Detta skulle därför kunna leda till att lärarna anser att elevernas åsikter inte är 
relevanta för undervisningen då de inte är av vetenskapligt ursprung. De givna kun-
skaperna är även lite av kemiämnets karaktär på den nivå gymnasiekemin håller sig 
kring. Det är svårt att ifrågasätta vetenskapliga teorier och naturlagar vilket gör att 
det ofta bara finns ett rätt svar, vilket dock inte är i enlighet med själva kärnan för 
vetenskap där vetenskapliga framsteg sker genom ett ständigt ifrågasättande av teo-
rier och fakta. Utmaningen är trots detta att göra undervisningen mer dialogisk och 
vara öppen för elevernas tankar och låta dem ta plats.  
 
Ytterligare så var lektionstillfälle A1+A2,B och C introduktion till nya områden vilket 
kan ha påverkat samtalsmönstren i form av ett ökat antal IL-RE-EL triader för att lär-
aren skulle kunna kontrollera att eleverna förstod och hängde med, vilket påvisar den 
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kontrollfunktion vilken Grøver Aukrust (2003) menar att IL-RE-EL triader har vad 
gäller faktakunskaper. Med avseende på det lärarstyrda samtalet menar Dysthe 
(1996) och Grøver Aukrust (2003) även att syftet med detta sätt att undervisa är att 
läraren har behov av kontroll i själva undervisningssituationen och därmed behov av 
att upprätthålla klassrumshierarkin. Rädslan för att tappa kontrollen kan, enligt 
Dysthe (1996), vara en anledning till varför lärare har svårt att undervisa dialogiskt 
även om många lärare anser att eleverna lär sig bäst genom ett dialogiskt arbetssätt. 
Detta kan även vara fallet med lärarna i den här undersökningen, dessutom kräver ett 
dialogiskt arbetssätt mer tid och resurser eftersom läraren då tar tid från sin egen 
presentation av vetenskapliga förklaringar. Möjligtvis kan det monologiska sättet att 
undervisa också bero av skoltradition då samtliga lärare arbetar på samma gymnasie-
skola. Oavsett orsak är det dock bra att ha i åtanke att det inte är relevant att följa upp 
alla elevsvar med återkoppling, vilket även Dysthe skriver. Återkopplingen skall vara 
relevant för undervisningssituationen. Syftet är inte att förminska betydelsen av de 
vetenskapliga förklaringarna utan snarare att påvisa vikten av att undervisa om dem 
på ett mer dialogiskt sätt.  
 

5.5 Potentialen för lärande i de undersökta samtalen 
 

Igland och Dysthe (2003) argumenterar för att dialogiska undervisningssätt skapar 
de bästa villkoren för lärande när utgångspunkten är Bakhtins dialogism och de 
sociokulturella perspektiven på lärande. Därtill menar Wilhelmson (1998) att sam-
talsdeltagare upplever gott lärande då de får vara del av en dialog snarare än en 
monolog. Ytterligare påpekar Mortimer och Scott (2003) och Harrison (2006) bety-
delsen av dialogen som meningsskapande process i enlighet med Bakhtins dialog, där 
Igland och Dysthe (2003) skriver att mening skapas genom kommunikation med 
andra människor. I den här undersökningen visade det sig att elevernas åsikter om 
kemiämnet är likartade oberoende av lärare och lektionstillfälle. Eleverna anser att de 
upplever att kemi är roligt då de förstår men att det ibland kan vara svårt. Detta gör 
att det är särskilt relevant att skapa goda lärandesituationer och tillrättalägga lektion-
erna så att eleverna upplever mening med undervisningen.  
 
Uppskattningsvis råder det konsensus inom den sociokulturella traditionen, dit 
ovanstående författare kan anses tillhöra, kring huruvida dialogen snarare än 
monologen skapar goda lärandesituationer. Sett utifrån ett kognitivistiskt perspektiv 
eller ett behavioristiskt perspektiv är inte dessa samband självklara. Inom kognitiv-
istisk lärandeteori beskriver Sjøberg (2005) och Dysthe (2003) lärande som individu-
ella kognitiva processer utan social kontext. Enligt detta lärandeperspektiv behöver 
nödvändigtvis inte de undersökta samtalen i den här undersökningen vara dåliga 
med avseende på lärandepotential. Ytterligare en spekulation är att de ingående 
lärarna i undersökningen anser att deras undervisning skapar goda lärande-
situationer då de, utifrån intervjusvaren, uppvisar åsikter som gör att flera av lärarna 
kan anses tillhöra den kognitivistiska traditionen. Det finns dock inget som säger att 
lärande inte skulle kunna ske enligt kognitivistiska synsättet, vilket medför att det 
lärarstyrda samtalet kan utgöra ett bra undervisningssätt för en del elever men 
fungera mindre bra för andra. Den här undersökningen är otillräcklig för att besvara 
frågan om vilka undervisningssätt som skapar goda lärandesituationer i vilka det går 
att kontrollera huruvida eleverna har lärt sig eller inte.   
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Den teoretiska lärandepotentialen i de undersökta samtalen beror först och främst av 
vilken lärandeteori som är utgångspunkten för diskussionen. Inom den sociokultur-
ella traditionen finns det dessutom olika riktningar kring huruvida triader av IL-RE-
EL utgör en grund för gott lärande. Grøver Aukrust (2003) framhåller att den avgör-
ande faktorn är oenigheten inom traditionen rörande hur lärande genom internal-
isering eller genom appropriering. Förespråkarna för internalisering som mest 
betydande anser att IL-RE-EL triaderna motverkar elevernas utveckling eftersom 
elevernas tankar inte får framföras, istället får eleverna besvara frågor som har givna 
svar vilket gör att samtalen blir ett slags pseudosamtal. Om denna sociokulturella 
riktning får utgöra utgångspunkten blir potentialen för lärande i de undersökta 
samtalen låg på grund av den stora förekomsten av IL-RE-EL triader.  
 
När utgångspunkten istället är lärande som appropriering kan lärandepotentialen i 
de undersökta samtalen anses bli högre. Grøver Aukrust (2003) menar att detta dock 
kräver att läraren bygger in elevernas tankar i IL-RE-EL triaderna och på detta sätt 
ökar komplexiteten i samtalsmönstret. IL-RE-EL triaderna har även en funktion som 
kontroll där lärare kan se om eleverna har förstått ämnesstoffet korrekt. Enligt 
Grøver Aukrust kritiserar anhängarna även den generella tanke som finns angående 
att vardagskommunikation skulle skapa bättre lärandesituationer än institution-
aliserade samtal. Det stora antalet IL-RE-EL triader i de undersökta samtalen skulle 
därför utifrån detta synsätt innehålla en god lärandepotential.  

 

5.6 Metodens forskningskvalitet 
 

För bedömning av en undersöknings forskningskvalitet framhåller Denscombe 
(2009) fyra fundamentala aspekter: objektivitet, validitet, tillförlitlighet och general-
iserbarhet. Denscombe påpekar också svårigheterna med att överhuvudtaget bedöma 
forskningskvalitet hos kvalitativ forskning då denna äger rum i sociala sammanhang 
vilka är föränderliga över tid, det är därför omöjligt att helt återskapa de exakta 
förhållandena för undersökningen.  
 
Med avseende på objektivitet innehöll den här undersökningen flera subjektiva val 
och tolkningar, genom bland annat transkriberingar och bedömningar av samtals-
mönster. Detta eftersom objektivitet, enligt Denscombe (2009), innebär att forskaren 
som person förhåller sig neutral till empirin och inte påverkar den i någon form. För 
den här undersökningen innebar det att subjektivitet även fanns i intervjuerna i form 
av intervjuareffekten och de vid intervjuerna gjorda fältanteckningarna. Urvals-
gruppens sammansättning var även den i hög grad subjektiv. De många subjektiva 
valen och tolkningarna torde visa på en bristande objektivitet i undersökningen, dock 
var så inte fallet. Metoden vilar på en mycket stark teoretisk ram vilket gör att 
undersökningen till sin helhet var objektiv. 
 
Vad gäller forskningens validitet menar Denscombe att triangulering är ett bra sätt 
att öka den, vilket även har nyttjats i den här undersökningen. I enlighet med under-
sökningens syfte och mål var valet av metod välmotiverat och empirin kan därmed 
anses ha relativt hög validitet. För att ytterligare öka validiteten kunde videoinspel-
ningar gjorts för att öka noggrannheten i transkriberingen av empirin, dock har 
videoinspelningar nackdelen att deltagarna kan känna obehag och då inte agerar som 
de brukar.  
 



27 

 

Generaliserbarheten för undersökningen var mycket låg på grund av den höga graden 
av subjektivitet som finns i metoden samt urvalsgruppens begränsade storlek. Både 
Denscombe (2009) och Stukát (2005) anser att en liten urvalsgrupp minskar general-
iserbarheten kraftigt. Om fler lärare än fem hade valt medverka i undersökningen 
hade urvalsramen kunnat konstrueras på sådant sätt att samtliga medverkande lärare 
hade olika slags syn på sin egen roll på pedagog, detta hade möjligen gett en större 
spridning i den insamlade empirin och därmed hade undersökningen blivit mer 
generaliserbar. Enligt Stukát är forskarens egen tolkning en del av den kvalitativa 
forskningsprocessen, vilket medför att tillförlitligheten är relativt låg för den här 
undersökningen. Dock ger Mortimer och Scott (2003) en stark forskningsförankring i 
och med den valda metoden för analysen av empirin vilket ökar undersökningens 
tillförlitlighet. För eventuella framtida undersökningar inom det här området skulle 
en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder vara relevant för att öka 
resultatets generaliserbarhet. Stukát (2005) argumenterar också för fördelarna med 
kombinationer av de olika forskningsstrategierna men att det ibland är svårt att 
förverkliga.   
 
Då inte samtliga tillfrågade lärare valde att medverka i undersökningen kan detta 
medföra att endast de lärare vilka känner att de tillämpar ett mer dialogiskt 
klassrumssamtal är de lärare som valde att delta i undersökningen. Detta kan 
resultera i en snedvridning av urvalsgruppen och därmed riskeras även en sned-
vridning av resultatet. Andra faktorer såsom exempelvis lärarens ålder, kön, 
utbildning, tidigare arbetslivserfarenheter, elevernas sociala förhållanden, skolans 
elevupptagningsområde och så vidare kan ha påverkat resultatet. Dock går det inte 
att egentligen lägga så stor vikt vid problematiseringen utifrån intervjuerna då dessa 
inte var tillräckligt djupgående, dock påvisade ändå intervjuerna de tendenser som 
finns.   
 
Metodvalet var relativt bra med avseende på undersökningens syfte och mål, dock gör 
de många subjektiva bedömningarna att metoden ytterligare kan förbättras. För att 
lättare kunna avgöra vilka elever som samtalar bör lektionstillfällena ha videofilmats 
då det var mycket svårt att avgöra vilken elev en röst tillhörde, något som hade gett 
empirin högre validitet. Det fanns vissa svårigheter att avgöra huruvida konvers-
ationerna egentligen utgjordes av de samtalsmönster som framkom eller inte vid de 
tillfällen då initieringarna var otydliga eller när diskussionerna var livliga. Ett 
problem som även Mortimer och Scott (2003) anser finns vid den här typen av 
forskning. I de fall då kroppsspråket utgjorde delar av samtalet kunde dessa inte 
dokumenteras genom ljudinspelningar. Också detta argumenterar för att använd-
ningen av videofilmning hade ökat metodens validitet. Relevant för författaren hade 
varit att genomgå en djupare utbildning rörande bedömning av samtalsmönster före 
undersökningens början för att enklare ha kunnat utföra korrekta bedömningar av 
empirin.     
 

5.7 Avslutande kommentarer 
 

Den stora förekomsten av monologiska moment i samtalen är svåra att bortförklara 
endast genom att konstatera att undersökningen innehöll många subjektiva moment. 
Till sin helhet är undersökningen i hög grad objektiv då den har en stark teoretisk 
bas. Vad gäller den teoretiska lärandepotentialen för dessa samtal så beror detta på 
vilken lärandeteori som är utgångspunkten för diskussionen, för att avgöra detta 
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krävs mer forskning inom området. Lärarintervjuerna påvisar tendenserna att lärar-
nas syn på sina pedagogiska roller och samtalets betydelse för lärande ibland inte 
stämmer överens med karaktären hos samtalet då de undervisar, dock krävs 
ytterligare forskning för att några generella slutsatser skall kunna dras. Vad gäller 
den lokala skolutvecklingen så kan den här undersökningen bidra genom att tydlig-
göra karaktären hos samtalet mellan lärare och elever vid arbete med molekylmod-
eller i kemiundervisningen. Undersökningen kan därmed öppna upp för diskussioner 
kring hur dessa samtal förhåller sig till skolans övergripande syn på lärande och elev-
delaktighet i undervisningen.  
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Bilaga 1 

 
Inspelningsdag och lärare 
 
Lektionens syfte 
 
 
 
 
Innehåll 
 
 
 
 
 
Till läraren: 

 Hur ser du på din roll som pedagog? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vilken betydelse tror du samtalet i klassrummet har för 
elevers lärande? 

 
 
 
 
 
 
 
Till eleverna: 

 Vad tycker ni om kemi som ämne? 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 
 
 
Ärla 2010-09-22 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Sofia Ländin och läser min sista termin på lärarprogrammet (Mälardalens 
högskola) med inriktningarna kemi och biologi mot gymnasiet. Den här terminen 
skriver jag mitt examensarbete inom kemididaktik. Jag har tidigare i min utbildning 
skrivit ett mindre arbete kring hur det vidgade textbegreppet används i 
kemiundervisningen på gymnasieskolans naturvetenskapliga program. Begreppet 
används mycket inom språkdidaktik och innebär en användning av alternativa 
läromedel i undervisningen ex bilder, animationer, film, musik osv samt alternativa 
elevaktiviteter såsom rollspel och formgivning. Mitt syfte och mål med 
examensarbetet är att studera hur klassrumsdiskursen ser ut vid aktiviteter som kan 
räknas in under det vidgade textbegreppet. Den typen av aktivitet jag i första hand är 
intresserad av är arbete med molekylmodeller. Vad karaktäriserar samtalet med 
avseende på elevaktivitet och läraraktivitet (dialogiskt/auktoritativt)?  
 
Min metod är att analysera ljudinspelningar för att få fram vilken typ av frågemönster 
som finns i samtalen, dvs hur läraren ställer frågor och vilken typ av respons eleverna 
får på sina svar. Jag skulle bli mycket tacksam om jag får tillåtelse att följa er vid 
något tillfälle och då göra en ljudinspelning av en kemilektion. Aktiviteten måste ha 
ett uttalat syfte och mål i undervisningen samt vara lärarledd. Jag kommer inte själv 
att delta i konversationen utan är bara där för att göra ljudinspelningarna. Det 
inspelade materialet används endast till detta examensarbete och kommer därefter 
att förstöras.  
 
Om ni vill hjälpa mig med att samla in material till mitt arbete så har jag följande 
kontaktuppgifter (gärna via e-post) 
 
e-post  …. 
mobil  …. 
hemtelefon  …. 
adress  …. 
   
   
 
Med vänlig hälsning  
//Sofia 
 
 
 

 

 

 

 

 


