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Abstract  

The individual programme in the Swedish school system is designed to give 
pupils, who did not graduate from elementary school with grades in one, two 
or all three of the main subjects Swedish, English and Mathematics, a new 
opportunity to pass. In 2008, this was the single largest programme within 
the Swedish school system, i.e. a large number of students were neither eli-
gible to continue their schooling at upper secondary school level, nor did 
they have a certificate from the 9th grade from the elementary school. Con-
siderable amount of research has been conducted in order to find out the 
reasons for this obvious failure of the school system. However, not much is 
known about what the pupils themselves believe to lie behind their, so far, 
unsuccessful school careers. The present study attempts to start filling this 
gap of knowledge by analyzing six conversations between pupils in the be-
ginning of their studies at the Individual programme and either their teacher 
or their study councellor from the point of view of the pupils.  

Six conversations, recorded on the school premises and describable as ac-
counts of the pupils’ personal experience of their previous experiences of 
being a pupil in the elementary school were analysed from two different 
angles. In order to approach the pupils’ perspective and the way they were 
given voice in the conversations, the data was analysed both by means of 
Conversation Analysis (CA) and by means of a Narrative Analysis (NA). 
The CA approach reveiled an interesting difference in the conversational 
patterns and the negotiated outcome of the talks depending on w hom the 
pupil was talking to: conversations with the student counsellor tended to 
point out the school as a system as the reason for the missing grades, whe-
reas conversations with teachers tended to focus on the pupils’ own respon-
sibilities and possible shortcomings as p upils. The NA-approach, that was 
used to highlight the pupils’ point of view in more detail also yielded a di-
chotomy; this time between the pupils on t he one hand and the teach-
ers/councellors on the other. Where the teachers and the counsellors saw 
upon these pupils as pupils with learning difficulties and thus, failed pupils, 
(either as a result of lack of support from the part of the school or as a result 
of the pupils’ own lack of interest and engagement in school work), the pu-
pils’ own small stories were stories about highly competent but during their 
elementary school time for different reasons invisible and thus neglected and 
unsupported pupils.  

Keywords Learning difficulties, grading, voice, small stories, Conversation 
Analysis, upper secondary school. 



Förord  

Under drygt två år har jag huvudsakligen ägnat mig åt att skriva denna licen-
tiatavhandling. Detta skrivande har blivit en del av inte bara mitt liv utan 
även min familj, mina vänner och mina kollegor har introducerats i avhand-
lingsskrivandets vedermödor och lyckliga stunder. Tack till er alla för att ni 
har orkat lyssna, visat intresse och alltid uppmuntrat mig när jag har behövt 
det. Jag vill särskilt uppmärksamma mina kollegor på IV och skolledningen 
på Oscarsgymnasiet i Oskarshamn för att ni på alla tänkbara sätt har under-
lättat mitt liv då det inte alltid har varit lätt att förena undervisning med fors-
karutbildning. 

Ett stort och varmt tack vill jag naturligtvis rikta till de elever, pedagoger 
och Studie- och yrkesvägledare som har deltagit i min undersökning, med ett 
särskilt tack till eleverna som med en sådan generositet delat med sig av sina 
upplevelser.  

Päivi Juvonen och Beatriz Lindqvist, mina handledare, ni är guld värda. Ett 
stort tack till er för alla kloka och genomtänkta kommentarer, för att ni har 
orkat läsa dessa otaliga textversioner och för att ni alltid har trott på mig, 
även i stunder då jag själv har tvivlat. 

Till Peter skickar jag en stor kram för allt tålamod och för att du alltid har 
haft en orubblig tro på att jag kan, mycket mer än vad jag själv tror. Du har 
lyssnat, läst och ibland utsatts för vissa spontana samtalsanalyser vid mid-
dagsbordet. Du har bidragit mer än vad du tror till denna text. 

Sist men inte minst ett stort tack till alla deltagare i forskarskolorna SLIM 
och FLU för all kunskap ni har bidragit med och för alla trevliga stunder vi 
har delat. Vilken fantastisk förmån det har varit att få vara en i gänget.  

När jag nu sätter punkt och avslutar arbetet med min text är det med blanda-
de känslor. På samma gång som det känns tillfredsställande att se tillbaka på 
hur texten vuxit fram och på hur mycket jag har lärt mig under tiden så 
känns det oerhört tomt, nästan som att skiljas från en god vän.  

Oskarshamn, maj 2011 

Carina Vretlund 
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INLEDNING 

Under de år jag har arbetat som lärare har jag kommit att intressera mig 
mycket för elevers syn på sin skolsituation. Jag har funderat över hur det kan 
komma sig att pedagoger och elever ofta har så olika bilder av den skolverk-
lighet de befinner sig i och varför elevers röster så sällan hörs i forskning 
och i skoldebatt. I min undersökning fokuserar jag därför elevers upplevelser 
som de framträder i samtal med pedagog eller studie- och yrkesvägledare1. 
Undersökningens syfte är att genom en samtalsanalytiskt orienterad narrativ 
analys ge en bild av hur elever på det Individuella programmet på gymnasiet 
i samtal med pedagog eller SYV beskriver sin tidigare skoltid. I en första 
analys fokuseras hur eleven i sin första tur initierar samtalsämnen och hur 
pedagog eller SYV i sin respons avgör vilka samtalsämnen som skall fokuse-
ras i samtalets fortsättning. Meningsskapandet studeras genom att följa hur 
de samtalande i en kollaborativ dialog resonerar sig fram till en gemensam 
förståelse av samtalets innehåll. I ett andra steg analyseras hur eleverna ge-
nom de berättelser som framträder i samtalen positionerar sig i förhållande 
till några dominerande narrativer om skolan. 

De fyra forskningsfrågorna som fokuseras är: 

• Hur beskriver eleverna sin tidigare skoltid?  
• Vilka samtalsämnen initierar eleven i samtalets inledning? 
• Vilka samtalsämnen fångar pedagogen eller SYV upp och fortsätter 

att prata om? 

Dessa frågor söker jag främst svar på genom en samtalsanalys. 

• Hur framträder elevernas bild av sig själva i den identitetspositione-
ring de gör i förhållande till några dominerande narrativer om sko-
lan? 

Denna fråga, som hänger nära ihop med frågan om elevernas berättelser, 
söker jag svar på genom att göra en narrativ analys av enbart elevernas berät-
telser. 

                                                      
1 Benämns i fortsättningen SYV 
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Samtal om elevernas skoltid 
Det empiriska materialet till studien består av samtal mellan elev på gymna-
sieskolans Individuella program och programmets studie- och yrkesvägleda-
re eller elevens mentor. Samtalen är dyader (d.v.s. samtal mellan två perso-
ner) inspelade på mp3-spelare. De genomförs på den plats där vanliga väg-
ledningssamtal med SYV eller mentorssamtal brukar hållas. Samtalen liknar 
till stor del de samtal som eleverna är vana vid. Samtal med SYV fokuserar 
elevens framtida yrkes- och studieval och samtal med mentor fokuserar ele-
vens studieresultat. Den gemensamma nämnaren för alla de analyserade 
samtalen är att de fokuserar elevers skolhistoria: vilka faktorer eleverna sä-
ger har påverkat att de inte fick betyget godkänt i ett eller flera kärnämnen i 
grundskolans år nio.  

Pedagog och SYV har fått instruktioner om vilka frågor som är intressanta 
för studien, medan eleven kan styra innehållet i svaren på ett sätt som ger 
eleven möjlighet att sätta sin personliga prägel på samtalet. Genom en sam-
talsanalys belyses hur interaktionen mellan de samtalande fungerar såväl då 
samtalen följer vedertagna samtalsstrukturer som när samtalen bryter veder-
tagna samtalsstrukturer. Analysen tar fasta på hur de faktorer elever initierar 
i samtalet slutligen bidrar till eller utesluts från den gemensamma problem-
formuleringen, den gemensamma berättelsen om vilka faktorer som har bi-
dragit till att eleven inte fick betyg i g rundskolans kärnämnen i å r nio de 
samtalande förhandlar sig fram till.  

Elevernas berättelser 
I ett andra steg skrivs elevernas personliga upplevelser av deras skoltid, så-
som de framställs i samtalen, fram som ”små berättelser”. Genom att skriva 
fram de små berättelserna framträder en bild av elevernas identitetspositione-
ring som elever på grundskolan. Denna positionering är intressant då den 
inte alltid framträder tydligt i den gemensamma problemformuleringen. 
Människan använder berättelser (narrativer) för att strukturera sina erfaren-
heter. En narrativ kan definieras som en redogörelse för något som har hänt, 
i verkligheten eller i f antasin. Analys av berättelser är ett tvärveteskapligt 
angreppssätt för att frambringa insikter om samhället och omvärlden. Narra-
tivanalys som begrepp förknippas ofta med postmodernism sedan Lyotard 
införde termen narrativ kunskap i avsikt att skilja denna från de monologiska 
vetenskapliga och rationella föreställningarna om sanningen (Lyotard, 
1984:18). Han hävdade då att ett fåtal metanarrativer, stora berättelser om en 
delad gemensam verklighet, hade ersatts av en mängd mikronarrativer, där 
varje människas upplevelse av sin verklighet åskådliggörs. Varje människa 
bär på en berättelse och ingen har den enda riktiga och sanna berättelsen.  
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Vid sidan av denna postmodernistiska tolkning av narrativanalys existerar 
även en strukturalistisk tolkning, där forskarens intresse fokuserar strukturer 
i berättandet och i språket. Det strukturalistiska angreppssättet härstammar 
från texttolkning och litteraturvetenskap och är inte alltid användbart då man 
vill undersöka människans orala berättande (Robertson, 2005:3 ff). Både 
samtalsanalys och analys av narrativer grundar sig i den etnometodologiska 
traditionen som bygger på att all mänsklig kommunikation beror på att indi-
vider kan förklara för och förstå varandra. Framträdandet kan behandlas som 
en social handling och då krävs det att de samtalande tar ansvar för dessa 
handlingar så att de passar in i den särskilda sociala omgivningen (Czarni-
awska, 2004). Berättelser är intressanta studieobjekt då forskaren söker svar 
på hur förståelseprocesser regleras i samhället och hur människor begriplig-
gör sin omvärld. Att med forskarblick betrakta berättandet ger oss insikt i 
hur människor förstår händelser och handlingar och skapar mening utifrån 
dessa. Berättelser kan ge oss en insikt om begripliggörande på individnivå 
men då ingen människa är skild från kollektivet kan dessa berättelser även 
vara värdefulla när det gäller att förstå hur olika grupper förstår omvärlden. 
En narrativ som beskriver en personlig historia karaktäriseras av att den ock-
så ingår som en del av en social historia (Czarniawska, 2004), vilket kan 
innebära både en historia om en familj, om skolan eller om ett helt samhälle.  

Studier av berättelser fokuserar mänsklig medverkan genom att det hanterar 
det specifika och det särskilda istället för det statiska och det kollektiva och 
ger forskaren möjlighet att bli lyhörd för nyanser för att se saker som skulle 
förbises i en mer teknisk tolkning (Robertson, 2005). Analys av berättelser 
visar att det finns en mycket nära relation mellan den interaktion som sker 
och de sociala roller och sammanhang som de interagerande tillhör. En ana-
lys av berättelser illustrerar hur delade ideologier och stereotyper om sociala 
kategorier och tillhörigheter blir en grund för den självpositionering och 
identitetsbeskrivning som sker i en interaktion (De Fina, 2008:422). De Fina 
(a.a.) argumenterar för att de lokala meningsskapande aktiviteterna i interak-
tionen är förbundna med de sociala processer på makronivå som utgör de 
positioner och roller de deltagande har i en vidare social kontext. De narrati-
ver som framträder i berättelserna kan ses som elevernas berättelser om sig 
själva och sin skoltid som de gestaltas just nu. Dessa berättelser har omarbe-
tats flera gånger under elevernas skoltid och har många olika medskapare i 
form av föräldrar men också forna lärare och klasskamrater. Eleverna kan 
sägas ha ett förråd av färdiga utsagor att plocka ur och de berättelser de pre-
senterar i samtalen är de som eleverna väljer att dela med sig av. Analysen 
av föreliggande berättelser utgår från de ämnen eleverna initierar i samtalen 
och hur dessa representeras i de gemensamma problemformuleringar de 
samtalande orienterar sig emot. Genom att studera berättelser kommer ele-
vernas berättelser att skrivas fram som en viktig del av forskningsresultatet. 
Genom berättelser förhandlas och omförhandlas de samtalandes identiteter, 
men det är också genom samma berättelser de samtalande förstår sin egen 
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och andras situation. Robertson (2005) visar att betydelse formas i ett sam-
manhang och i detta sammanhang finns en viss maktkonstellation att ta hän-
syn till, i de aktuella analyserna är det maktrelationen mellan elev och peda-
gog/elev och SYV som fokuseras.  

Eleverna delar med sig av sina berättelser om sin skolbakgrund. Berättelser-
na kan betraktas som delade och kända händelser då skolkontexten är något 
som de allra flesta människor är välbekanta med. Det som framkommer i 
elevernas historier är de ”små berättelser” som Alexandra Georgakopoulou 
(2006) definierar som självupplevda och personliga berättelser som kan lik-
nas vid de fragment som bygger ett större samtal. Hon visar att de små berät-
telserna bygger upp de stora berättelserna. Enligt Georgakopoulou (a.a.) har 
narrativanalys såväl en sociolingvistisk som en humanistisk och samhällsve-
tenskaplig ansats genom att berättelser i olika kontexter beskriver de berät-
tandes identiteter. Hon visar vidare att en forskare som genomför en analys 
av berättelser måste beskriva hur berättandet går till, men också redogöra för 
berättelsens ”vem” och ”vad” (Georgakopoulou, 2006: 125). Med ”små be-
rättelser” som fokus är det inte enbart berättande och återberättande som 
formar analysen, utan också hur elever behandlar ämnen de inte vill berätta 
om då det visar hur de samtalande orienterar sig mot vad som är en lämplig 
berättelse i detta sammanhang. Genom att fokusera på ”små berättelser” i de 
samtalen jag analyserar kan de berättelser som elever delar med sig och som 
är underrepresenterade i forskning skrivas fram som ett bidrag till kunskapen 
om hur skolkontexten uppfattas ur ett elevperspektiv. Schiffrin (1996) beto-
nar också vikten av att skriva fram berättelsens var, när, och av vem histori-
en berättas. Hon visar att i den process då personliga erfarenheter omvandlas 
till en verbal framställning (en berättelse) vävs den ihop med den sociala och 
kulturella värld i vilken berättelsen har uppstått. Berättelsernas form liksom 
berättelsernas innehåll och hur berättelserna presenteras är känsliga indika-
tioner på inte bara den berättandes självpresentation utan också hur den be-
rättande presenterar sin sociala och kulturella identitet. Lokalt innebär det att 
berättelsen för att vara intressant måste ha en förankring till det här och nu 
där den berättande, åhörarna och eventuella forskare befinner sig. Berättel-
serna som analyseras beskriver dåtid, men anknyter till nutid då eleverna i 
sina berättelser beskriver hur deras skolbakgrund har lett till att de befinner 
sig i den situation de gör i dag. Elevernas berättelser ger ett underifrånpers-
pektiv på skolvärlden då de berättar om sina personliga upplevelser. I den 
stora metanarrativen om den svenska skolan vill jag visa att det finns många 
små berättelser som alla var för sig är värda att uppmärksamma i syfte att en 
röst i debatt och forskning åt de elever som enligt Léon Rosales (2010) be-
skrivning om av den ”lyckade eleven” kan betraktas som utbildningsväsen-
dets förlorare.  
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Uppsatsens disposition 
Uppsatsen inleds med avsnittet Syfte och forskningsuppgift. I det andra av-
snittet, Teoretiska och metodologiska utgångspunkter, redogörs kort för et-
nometodologi och dialogism som de generella teoretiska utgångspunkterna 
för arbetet. I detta avsnitt introduceras också samtalsanalys och narrativana-
lys som mina metodologiska inspirationskällor. Avsnittet Forskningsöversikt 
presenterar framför allt svensk skolforskning och samtalsanalytisk forskning 
i skolmiljön där visst fokus ligger på elevers röst. I detta avsnitt presenteras 
också den forskning som ligger till grund för min tolkning av de rådande 
metanarrativerna om den lyckade eleven, den svaga eleven och den lyckade 
läraren; likaså presenteras forskning som introducerar indelningen i å ena 
sidan skolrelaterade, å andra sidan individrelaterade faktorer som orsaker till 
skolsvårigheter. I avsnittet Material och metod beskrivs det empiriska mate-
rialet som ligger till grund för analyserna i föreliggande uppsats. Analysme-
toderna samtalsanalys och den samtalsanalytiskt orienterade narrativa analys 
som tillämpas i detta arbete beskrivs också här mer ingående. Analys och 
resultat redovisas i det femte avsnittet och uppsatsen avslutas med ett diskus-
sionskapitel. 
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SYFTE OCH FORSKNINGSUPPGIFT 

Skolforskning där elevers perspektiv fokuseras är inte lika vanlig som skol-
forskning med fokus på pedagog- eller skolledarperspektiv. Mitt intresse 
ligger i att tolka, förstå och beskriva skolvälden ur ett elevperspektiv där 
eleverna tillhör den grupp som inte har klarat de mål som den svenska 
grundskolan har för betyget godkänt. Jag har valt att genomföra min under-
sökning bland elever som är inskrivna på det Individuella programmet på 
gymnasiet eftersom de, då de slutade grundskolan, inte hade med sig betyg i 
ett eller flera av grundskolans tre kärnämnen (svenska, engelska och mate-
matik). Att ge elever i allmänhet en röst i skolforskningen är angeläget, men 
att ge de elever som inte lyckas nå målen en röst kanske är än mer angeläget 
då deras erfarenheter kan bidra till förståelse för hur skolan kan utvecklas för 
att ge fler elever möjlighet att lyckas.  

Undersökningens syfte är att genom samtalsanalys ge en bild av hur elever i 
samtal med SYV eller pedagog beskriver sin tidigare skoltid. Fokus ligger på 
att identifiera vilka samtalsämnen eleven introducerar i samtalets inlednings-
skede och vilka samtalsämnen som pedagogen eller SYV sanktionerar som 
samtalsämnen i samtalets fortsättning. I ett andra steg analyseras, genom en 
narrativ analys, elevens identitetspositionering i förhållande till dominerande 
narrativer om den lyckade eleven, den svaga eleven och den gode läraren.  

Genom fokus på forskningsfrågorna framträder en bild av såväl interaktio-
nen mellan elev och SYV/pedagog och en bild av elevens identitetspositio-
nering i berättelser om självupplevda händelser. Analysen fokuserar hur 
samtalen är organiserade, hur nytt ämnesinnehåll introduceras, vem som tar 
initiativ till byte av samtalsämnen och ger en bild av hur ett samtal om själv-
upplevda händelser gestaltas i en pedagogisk kontext. Intressant är alltså inte 
bara ’vad’ som sägs utan också ’hur’ det sägs och vilken respons elevers 
initiativ får i samtalen. 

• Hur beskriver eleverna sin tidigare skoltid?  
• Vilka samtalsämnen initierar eleven i samtalets inledning? 
• Introducerar eleven samtalsämnen som är individrelaterade eller 

skolrelaterade och markeras dessa samtalsämnen som känsliga? 
• Levereras svaren på den inledande frågan direkt och utan fördröj-

ning (prefererade svar) eller föregås svaret av tvekan eller fördröj-
ning (disprefererade svar)? 
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• Vilka samtalsämnen fångar pedagogen eller SYV upp och fortsätter 
att prata om? 

• Hur hanteras de av eleven initierade samtalsämnena av 
SYV/pedagog? Initierar SYV/pedagog nya samtalsämnen i respon-
sen på elevens initiativ? 

• Hur framträder elevernas identitetspositionering i förhållande till 
några dominerande narrativer om skolan? 

• Hur framstår elevens bild av sig själv som elev på grundskolan i de 
analyserade samtalsutdragen? 
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TEORETISKA OCH METODOLOGISKA 
UTGÅNGSPUNKTER 

I detta avsnitt redogör jag för de teoretiska ansatser som ligger till grund för 
de analyser jag har gjort av mitt material. Avsnittet inleds med de stora 
övergripande teorierna etnometodologi och dialogism och avslutas med en 
kort redovisning av de teoretiska och metodologiska antaganden som ligger 
till grund för samtalsanalytisk metod och analysen av de små berättelserna. 
En noggrannare beskrivning av analysmetoderna återfinns i avsnittet Materi-
al och metod. 

Etnometodologi  
Föreliggande studie tar avstamp i den etnometodologiska traditionen. Etno-
metodologi som sociologiskt forskningsområde uppstod som en reaktion mot 
exempelvis funktionalismen som utgår från att samhällets normaltillstånd 
kännetecknas av struktur och ordning. Enligt ett etnometodologiskt synsätt 
kännetecknas istället samhället av oordning och kaos men individer i sam-
hället skapar en skenbar ordning. Verkligheten blir möjlig att förklara för att 
individer uppfattar mönster bland skeenden inom den. Genom en etnometo-
dologisk ansats riktas forskarögat mot det allmänt vedertagna, det självklara 
och det vi i dagligt tal kallar sunt förnuft. Genom att analysera, beskriva och 
förklara det vardagliga och självklara kan forskare uppmärksamma hur män-
niskor agerar i vardagliga situationer och hur vardagliga aktiviteter (t.ex. 
samtal) genomförs (Garfinkel, 1967).  

Etnometodologin gjorde sitt intåg som teori och metod då Garfinkel under 
50-talet introducerade begreppet. Ursprungligen formulerades begreppet för 
att precisera hur forskare kan närma sig och analysera en kunskapsdomän 
som innefattar medlemmarna i ett samhälle och metoder för att verka i sam-
hället. Metoder skall i detta sammanhang ses som en folklig metodologi som 
bygger på ”det sunda förnuftet”. Inom den etnometodologiska domänen kan 
kunskap och procedurer studeras, men framför allt hur människor begriper 
och handlar i de omständigheter de befinner sig i (Atkinson & Heritage, 
1984:4-5). Etnometodologi som teori gör anspråk på att seriöst studera hur 
människor metodiskt genomför vardagliga handlingar (1984:22-23). Ett et-
nometodologiskt synsätt på språklig kommunikation innebär att det är inter-
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aktion i vardagliga situationer som studeras. Analys enligt en etnometodolo-
gisk ansats begränsas till det som faktiskt finns tillgängligt i själva interak-
tionen och bygger på sådana enheter som samtalsdeltagarna utnyttjar för att 
förstå och tolka varandras uttalanden. Samtalsdeltagarna antas kunna förstå 
varandra genom att med sunt förnuft och resonemang komma fram till bety-
delser i samtalet. Dessa praktiska resonemang utgör metodologin och de är 
gemensamma för såväl samtalsdeltagare som forskare (Garfinkel, 1967). 
Etnometodologin utgår alltså från att samhällsmedlemmarna genom social 
interaktion ständigt måste skapa, återskapa och upprätthålla verkligheten, i 
detta arbete spelar verbal kommunikation en nyckelroll. Enligt Garfinkel 
(a.a.) är de handlingar medlemmarna i ett samhälle utför förklarliga (accoun-
table) genom att det som görs visas upp och kan observeras i hur det görs, 
som om handlingar alltid bär på förklaringar av sig själva. I ”Studies in 
Ethnometodology” formulerar Garfinkel detta på följande sätt: 

“Ethnomethodological studies analyze everyday activities as mem-
bers’ methods for making those same activities visibly-rational-and-
reportable-for-all-practical-purposes, i.e. “accountable” as organiza-
tions of commonplace everyday activities”. 
              (Garfinkel, 1967: vii) 

De metoder som är etnometodologens studieobjekt är de som är synliga, 
rationella och möjliga att beskriva för alla praktiska syften, vilket innebär att 
begreppet innehåller en reflexivitet då alla handlingar bidrar till och påverkar 
den kontext de utförs i (Garfinkel, 1967). Samtalsanalysens (Conversation 
analysis) teori grundas i den etnometodologiska traditionen. Alla samtalsbi-
drag är kontextberoende då de yttras i ett sammanhang med är också kon-
textförnyande då varje samtalsbidrag kan förändra samtalets innehåll och 
karaktär (Atkinson & Heritage, 1984). Samtalsanalys innebär studier av både 
vardagliga och institutionella samtal och kan beskrivas som en systematisk 
analys av hur samtal produceras i olika kontexter där syftet är att beskriva 
hur samtal som samhälleliga fenomen är organiserade (a.a.).  

Dialogism 
Dialogism är en filosofisk teori om kunskap som bygger på att språk och 
språkanvändande är dialogiskt. Centralt för dialogismen är förhållandet mel-
lan människan och ordet. Människan använder ordet för att göra verkligheten 
begriplig och för att skapa strukturer i det kaos som omger oss. Inget yttran-
de uppstår i ett tomrum utan allt meningsskapande förhåller sig till olika 
faktorer, som tidigare yttranden och normer. När vi uttrycker oss är det alltid 
som ett svar på tidigare yttranden, men även med tanke på förväntade fram-
tida yttranden. Yttranden är alltså alltid riktade till någon och dessutom in-
bjuder de alltid till reaktioner  
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Den ryske filosofen Michail Bachtin (1988) formulerade några bärande tan-
kar kring dialogism som filosofisk teori. Han förklarar att ordet är outtömligt 
i sin rikedom och att ordet lever på gränserna. Dessa gränser är enligt Bach-
tin människan och genom att människan finns och använder ordet återupp-
väcks det och kan därigenom förmera och berika kulturen (1988:279-284). 
Ordet bygger fundamentet för dialogen och dialogismen och Bachtin konsta-
terar att ordet i sig är dialogiskt, det färgas inte bara av den som uttalar det 
utan också av den som tar emot och tolkar det. Dialogismen är alltså enligt 
Bachtin (a.a.) en komplex dubbelsidig akt mellan förmågan att nå kunskap 
och förmågan att uttrycka sig själv.  

Uttrycket i sig är bara en del av dialogismen, för att kunskap skall uppstå 
måste uttrycket kunna tolkas och förstås i sitt sammanhang och då uppstår en 
komplex dialektik mellan det yttre (uttrycket) och det inre (förståelsen). I 
dialogismen kombineras två medvetanden, jag och den andre. Jaget speglar 
sig i den andre och det är i dynamiken mellan de två dialogen uppstår 
(1988:257-259). 

Dialogismen är också ett analytiskt ramverk inom vilket språket kan betrak-
tas som diskurs, praxis och kommunikation, utifrån ett dialogistiskt tanke-
sätt. Tonvikt läggs på språkets diskursiva aspekter såsom kontext, förståelse, 
tolkning o.s.v. Linell (1998) poängterar att språket inte kan isoleras från 
språkstrukturen, men att i en analys bör inte strukturen prioriteras över det 
kommunikativa handlandet. Enligt Linell är språkstrukturen föränderlig och 
dynamisk genom att den konstitueras och rekonstitueras genom personers 
kommunikativa och kognitiva aktiviteter. Dialogismen som en teori om 
kommunikation bygger på analyser av språk som handlande och mening ur 
interaktionella och kontextuella aspekter. Individer i dialog med varandra 
och omgivande kontexter står i fokus (Linell, 1998:8). Alla kognitiva och 
kommunikativa handlingar är riktade till en mottagare vilket till exempel kan 
innebära respons på ett yttrande i form av ett svar (1998:35). Linell visar hur 
den andra (mottagaren) alltid är närvarande och hur dialogen orienterar sig 
mot samtalspartnern (1998:36). 

Linell betonar att dialogismens konceptuella bindningar kan ses som förhål-
landet mellan talare-lyssnare, kognition-kommunikation, kontext-diskurs, 
individ–samhälle, osv. och att de är beroende av varandra, inte motsatspar 
(Linell, 1998:36). En analys av dessa kan alltså inte göras utan att ta hänsyn 
till de andra aspekterna. Om vi ser på kommunikation och kognition anses 
dessa vara närvarande samtidigt i både intrapersonella och interpersonella 
processer och praktiker. Kommunikation har kognitiva aspekter och kogni-
tion involverar inter/intrapersonell kommunikation (genom ett tyst tänkande 
och resonerande med sig själv eller i en mer öppen interaktion med omgiv-
ningen). Linell definierar kommunikation ur detta perspektiv som en ”emel-
lan-process”, istället för en ”till-från-process” och en interaktion mellan oli-
ka individer, sinnen och system (1998:17). 
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Dialoger och ansikte-mot-ansikte-aktioner är det som oftast analyseras och 
används som illustrerande exempel av företrädare för dialogismen. Linell 
(1998) beskriver hur dialoger är uppbyggda på komplementära, snarare än 
symmetriska, deltagarroller. Parterna har skilda utgångslägen och/eller erfa-
renheter. I kommunikationen sinsemellan delar de inte bara kunskaper utan 
uppnår, förhoppningsvis, en ömsesidig förståelse om det som kommunika-
tionen handlar om. Det krävs att kommunikationen inte bara mynnar ut i en 
delad kunskap utan att parterna på något sätt har uppnått en intersubjektivi-
tet, en giltighet och en delad förståelse av de saker de talat om (Linell, 1998: 
24). 

Samtalsanalys 
Såväl företrädare för den etnometodologiska som den dialogiska forsknings-
traditionen ser samtal som strukturellt organiserade handlingar. Den etnome-
todologiska samtalsanalysen (Conversation Analysis, CA) vilar på fyra 
grundläggande antaganden: 1. All interaktion är sekventiellt organiserad. 2. 
Alla bidrag till interaktionen (t.ex. ett yttrande i ett samtal) är såväl kontext-
beroende som kontextförnyande. 3. Alla bidrag till interaktionen är potenti-
ellt av värde och inget kan således avfärdas som irrelevant, slumpartat eller 
felaktigt. 4. Studiet av social interaktion sker bäst genom att studera naturlig, 
”äkta” interaktion.  

En väsentlig utgångspunkt i all CA är att alla samtal har en struktur och den-
na struktur är intressant att studera. Samtalsanalys bygger på att man förank-
rar analyserna i de deltagandes handlingar, dvs. hur de framställer sig för 
varandra, samt hur de ger bekräftelse på att de har förstått varandra (Hutchby 
& Wooffitt, 1998:13,15). Det som studeras och analyseras är interaktionen 
mellan två eller flera personer i naturliga miljöer, d.v.s. interaktioner som 
äger rum i vardagliga situationer och inte under experimentella förhållanden 
(Hutchby & Wooffitt, 1998:5, Atkinson & Heritage, 1984:2). Alla samtal 
följer en organisation som bygger på närhetspar (en fråga följs av ett svar, en 
hälsning av en hälsning osv.). Närhetsparen bygger fundamentet för den 
gemensamma förståelsen och tolkningen av vad samtalet handlar om. Sam-
talsbidragen är både kontextberoende eftersom varje samtalsbidrag bygger 
på de tidigare samtalsbidragen samtidigt som de är kontextförnyande då 
varje yttrande förändrar kontexten det ingår i.  

Den amerikanska sociologen Harvey Sacks inspirerades av den etnometodo-
logiska traditionen och blev en av grundarna till CA. I ”Lecture on Conver-
sation, vol. 1” (1992a) definierar han en några av samtalets grundläggande 
regler: ”not more than one party should speak at a time” (1992a:633). Han 
fortsätter sedan att beskriva att även om inte personer talar i munnen på var-
andra så är ett normalt samtal fullt av sekvenser då samtalsdeltagarna fyller i 
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varandras uttalanden, avslutar varandras meningar och/eller tystnader som är 
underförstådda av de samtalande. Vid de tillfällen då någon avbryter eller 
talar i munnen på en samtalspartner visar Sacks (a.a.) att ordningen återställs 
genom ömsesidigt hänsynstagande så att samtalet kan fortsätta. Han visar 
också hur samtalet trots sin snabba karaktär följer en organisation där de 
samtalande lyssnar på olika signaler som signalerar när ett uttalande är fär-
digt och när nästa samtalsdeltagare kan ta vid (Sacks, 1992a:526). De samta-
lande interagerar för att upprätthålla samtalets ämne och ämnesövergångar 
initieras då de samtalande verkar vara överens om att ett ämne är färdigdis-
kuterat.  

Ett pågående samtal verkar följa ett givet mönster och de samtalande är 
överens om vilka regler som gäller för samtalets organisation. Denna ord-
ning kan dock rubbas då ett samtal förs mellan personer från olika samtals-
kulturer (Sacks, 1992b). I samtal mellan personer som inte behärskar det 
talade språket lika bra kan en mer kompetent talare ”hjälpa” sin samtalspart-
ner att finna de rätta orden och formuleringarna (Goffman, 1981; Lindberg, 
2004). I föreliggande studie är det därför intressant att fokusera de samtalan-
des respektive initiativ- och responsaktiviteter. Den vuxne kan med sina 
erfarenheter och förutfattade meningar hamna i situationer då han/hon vill 
hjälpa den yngre samtalspartnern att formulera sig genom uppbackningar 
och förtydligande frågor. I samtalet kommer också de deltagande att positio-
nera sig utifrån olika kriterier (t.ex. vuxen – ungdom, pedagog – elev, vägle-
dare – elev, professionell – personlig). Dessa positioner är avgörande för hur 
de samtalande kan förklara för och förstå varandra, det vill säga synliggöra 
sitt eget perspektiv och förstå den andres. Intersubjektivitet är en term som är 
central i CA och som visar hur samtalsdeltagarna sekvens för sekvens byg-
ger upp en gemensam förståelse av vad som pågår. Denna förståelse bygger 
på att deltagarna utifrån sina egna erfarenheter och upplevelser skapar ett 
gemensamt perspektiv, ett innehåll de kan enas om. 

Små berättelser 
Människor kan strukturera sina erfarenheter i termer av berättelser, narrati-
ver. Georgakopoulou (2006:123) använder termen små berättelser som ett 
paraplybegrepp som omfattar en rad berättaraktiviteter som i sin tur kan 
analyseras i termer av prototypiska narrativer. Små berättelser kan handla 
om såväl pågående händelser som framtida händelser och helt hypotetiska 
händelser, de kan också handla om händelser de samtalande gemensamt har 
upplevt. Georgakopoulou (a.a.) visar vidare att en liten berättelse också kan 
vara en anspelning att vilja berätta, ett uppskjutet berättande och en vägran 
att berätta. Dessa händelser är väldigt korta delar i ofta långa samtalstran-
skriptioner men att dessa flyktiga tillfällen av narrativ orientering mot om-
världen lätt missas i en analys av en hel och fullständig berättelse (a.a.). 



14 

Enligt Georgakopoulou (2006) har narrativanalys såväl en sociolingvistisk 
som en humanistisk och samhällsvetenskaplig ansats genom att narrativer i 
olika kontexter beskriver de berättandes identiteter. Georgakopoulou visar 
vidare att en forskare som genomför en analys av narrativer måste beskriva 
hur berättandet går till, men också redogöra för berättelsens ”vem” och 
”vad” (Georgakopoulou, 2006:125). Analys av narrativer i allmänhet utgår 
från att undersöka vad en narrativ är, hur den är organiserad strukturellt och 
interaktivt.  

Med små berättelser som fokus är det inte enbart berättande och återberät-
tande som formar analysen, utan också hur elever behandlar ämnen de und-
viker att berätta om eftersom det visar hur de samtalande orienterar sig mot 
vad som är en lämplig berättelse i detta sammanhang. Även Schiffrin (1996) 
betonar vikten av att skriva fram berättelsens ”var”, ”när” och ”av vem” när 
historien berättas. I den process då personliga erfarenheter omvandlas till en 
verbal framställning (en berättelse) vävs den ihop med den sociala och kultu-
rella värld i vilken berättelsen har uppstått. Berättelsernas form liksom berät-
telsernas innehåll och hur berättelserna presenteras är känsliga indikationer 
på inte bara den berättandes självpresentation utan också hur den berättande 
presenterar sin sociala och kulturella identitet. Lokalt innebär det att berättel-
sen för att vara intressant måste ha en förankring till det här och nu där den 
berättande, åhörarna och eventuella forskare befinner sig. Berättelserna som 
analyseras beskriver dåtid, men anknyter till nutid då eleverna i sina berättel-
ser berättar om hur deras skolbakgrund har lett till att de befinner sig i den 
situation de gör i dag. Bamberg (2004) hävdar att barn och unga vuxna inte 
alltid har förmåga att organisera de små berättelserna så att de kronologiskt 
bygger en reflektiv historia som kan beskrivas som narrativa episoder av en 
persons liv. Unga vuxnas berättelser bör därför enligt Bamberg (a.a.) betrak-
tas som öppningar genom vilka forskare kan närma sig de ungas retorik 
kring det komplexa och mångfacetterade identitetsskapandet som försiggår i 
berättelserna. Genom att betrakta de små berättelserna kan forskare lokalise-
ra den identitespositionering som försiggår i de ungas vardagliga interaktion 
och i deras framträdande. 
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SVENSK FORSKNINGSÖVERSIKT 

Min undersökning kommer att tar avstamp i svensk skolforskning som bely-
ser elevers perspektiv och studier av formella och informella samtal med 
samtalsanalys som metod. Jag har valt att presentera svenska forskningsre-
sultat som anknyter till mitt forskningsintresse och främst då forskningsre-
sultat som i någon mån fokuserar elevers röst och/eller elevers uppfattningar. 

Forskning med elever eller ungdomar i fokus 
Vad är det som gör att vissa elever klarar de krav som ställs i grundskolan 
medan andra elever redan i grundskolans tidigare år kommer att få problem? 
Svaret på den frågan kommer antagligen att bero på vilka undersökningar 
som görs, vilka metoder som används och vilka analysverktyg som görs 
gällande. Skolforskning har under många år fokuserat pedagogers/ skolleda-
res och föräldrars upplevelser och uppfattningar av skolvärlden. Då elevers 
röst har fokuserats har det ofta skett i form av att vuxna människor har tittat 
tillbaka på sin skoltid och ur en vuxens perspektiv beskrivit en skoltid som 
ligger bakåt i tiden. (se t.ex. Bergecliff, 1999). Elever som befinner sig i 
skolsystemet får mer sällan göra sina röster hörda i forskningssammanhang. 
Redan 1990 beskrev Ola Stafseng i rapporten ”Ungdomsforskning i Sverige. 
En vetenskaplig granskning” att skolforskning ur ett elevperspektiv saknas i 
stora delar. Han pekar på att det är ett problem att pedagogik- och skolforsk-
ning uppfattas som ungdomsforskning bara för att man forskar om personer i 
rätt ålder. Att begränsa forskningen till ungdomar i sin roll som elever i sko-
lan leder till starka begränsningar av vilka slutsatser man kan dra om elever-
na som ungdomar. Inom skolforskningen leder detta till att kunskapsintresset 
för ungdom antingen är sekundärt eller helt frånvarande. En orsak till detta 
problem är enligt Stafseng (1990) att skolforskningen har varit mycket lite 
intresserad av att se hur skolan ser ut och uppfattas nerifrån, ur ett elevper-
spektiv (1990:44-45). Ungdomsforskningen har kommit att utveckla en mur 
mellan två inriktningar. Ungdomar som kunskapsproblem splittrades av mu-
ren som kom att resas mellan ”de med problem” och ”de utan problem” 
(1990:65). Elva år senare visar Bengt-Erik Andersson (2001) i forskningsan-
tologin ”Ungdomarna, skolan och livet” att forskare sällan lyssnar till ele-
verna utan oftare bekymrar sig för lärarna och hur de upplever sin arbetssitu-
ation. Han påtalar vikten av att ge eleverna en röst i skolforskningen, men 
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också de svårigheter som är förknippade med att som vuxen forskare få fram 
elevernas ärliga synpunkter. Han konstaterar att forskare har frågor man vill 
ställa och svar man söker och genom detta blir det ett lyssnande på vuxnas 
villkor. Han påtalar vidare att inte ens med dold kamera och dold mikrofon-
teknik är det säkert att de unga just då i samtalen behandlar sådant som rör 
den forskning man är involverad i (Anderssson, 2001:27). Trots att det gått 
elva år mellan de båda forskningsöversikterna kommer båda författarna fram 
till i princip samma sak, nämligen att det intresse forskare har för elever 
oftast begränsas till att se dem som objekt för lärares undervisning.  

Bland de forskare som har närmat sig skolforskningen ur ett elevperspektiv 
identifierar Hellsten och Pérez - Prieto (1998) två modeller för förståelsen av 
skolsvårigheter. De sammanställer i en kunskapsöversikt den kunskap som 
samlats in om ungdomars ofullständiga gymnasieutbildning. Den första mo-
dellen de definierar handlar om individuella och sociala förhållanden som 
skolan inte har kontroll över. I denna modell utgår man från att marginalise-
ring i skolan och elevers misslyckanden har sitt ursprung i individuella och 
sociala faktorer. Den andra modellen utgår från att det till stor del är skolan 
som skapar marginaliseringen, vilket innebär att elevens framgång och miss-
lyckande avgörs av skolans organisation och verksamhet och av agerandet 
och attityderna hos dem som arbetar i skolan. Denna modell framställer inte 
en elev som har skolsvårigheter utan en skola som har undervisningssvårig-
heter (Hellsten & Pérez - Prieto, 1998:27-28).  

För att belysa olika faktorer som kan komma att påverka hur elever klarar 
skolans krav presenterar jag ett urval av forskningsresultat som belyser ele-
vers möjligheter att lyckas i den svenska skolan. En av de undersökningar 
som fokuserar de skolrelaterade faktorerna och som belyser frågan ur ele-
vernas synvinkel är Hector Pérez - Prietos undersökning från 1992. Han 
definierade några faktorer som eleverna i hans undersökning har framhållit 
som avgörande för trivsel och framgång under sin skoltid. Det första som 
nämns av eleverna är lärarna och klasskamraterna. Skolans karaktär av social 
arena där grunden för elevens sociala identitet läggs är en faktor som elever-
na värderar högt. Lärarna och deras roll för att skapa förutsättningar för en 
lyckad undervisning framhålls också som en faktor som har påverkat hur 
man trivdes och lyckades i skolan. De intervjuade identifierar också att sko-
lan brister i omsorg om och förmåga att tillvarata elevernas individuella in-
tressen, vilket påverkar känslan av skolans effektivitet och meningsfullhet. 
Slutligen uppger de intervjuade i Pérez-Prietos undersökning att skolans 
auktoritära drag och oförmåga att få eleverna att känna sig delaktiga i de 
beslut som tas har haft negativ betydelse för skolupplevelsen.  

De brister som påtalades i Pérez-Prietos undersökning och huruvida arbets-
sätten är anpassade efter elevernas individuella behov och förutsättningar 
framstår som viktiga komponenter för hur stödinsatser är organiserade i sko-
lan. I sin avhandling visar Murray (1994) att specialundervisningen inte all-
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tid tycks förbättra individers möjligheter att lyckas i skolan. Hon visar hur 
specialundervisning snarare leder till marginalisering genom att konstatera 
att de elever som tidigt avbrutit sin skolgång oftast har haft omfattande spe-
cialundervisning och låga betyg i grundskolan samt att de har negativa 
skolupplevelser. Hon visar att dessa ungdomar kan sägas ha sorterats ut ur 
skolan mer än att de själva har valt att hoppa av sin gymnasieutbildning. De 
har fått tydliga signaler om att de inte klarar skolans krav under lång tid in-
nan de slutar skolan (1994:35). Hellsten och Pérez – Prieto (1998) pekar på 
att statistik tydligt visar att elever från hem utan studievana, elever från arbe-
tarbakgrund och elever med invandrarbakgrund tillhör de grupper av elever 
som löper störst risk att inte klara de krav som ställs i den svenska grundsko-
lan. Murrays (1994) undersökning pekar också på att det är dessa elever som 
inte alls börjar på gymnasiet eller avbryter sin gymnasieutbildning i förtid.  

Sociologen Mats Trondman (1995) visar hur vedertagna uppfattningar kring 
utbildning och yrkesval projiceras på unga män som kommer från hem utan 
studietraditioner och där det självklara yrkesvalet har varit att ta anställning i 
den lokala industrin. Kollisionen mellan samhällets uppfattningar om vikten 
av fortsatta studier och de unga männens egen uppfattning om sin framtid 
drabbar denna grupp negativt. De industrier som tidigare sysselsatte dessa 
män försvinner och dessa unga arbetarklassmäns tidigare självklara arbets-
tillfällen försvinner. Trondman riktar fokus mot klassresans baksida och 
framtidsscenariots eventuella förlorare, de unga lågutbildade arbetarklass-
män som blir kvar i småstadssamhällen. Han påvisar vidare att pojkar med 
arbetarklassbakgrund och pojkar med invandrarbakgrund har störst problem 
med att lyckas i den svenska skolan. Det framstår entydigt i forskningsresul-
tat att elevers hemförhållanden och föräldrars skolbakgrund har betydelse för 
hur barnen klarar de krav som skolan ställer. Det har enligt Trondman (1995) 
visat sig att det är mycket svårt att göra barn, som växer upp med föräldrar 
utan högre utbildning och kulturella intressen, intresserade av att investera i 
högre utbildning. Barn växer upp i kulturmönster som förbereder dem men-
talt att välja utbildning och yrkeskarriär som i stort överensstämmer med 
föräldrarnas, på så sätt reproduceras inte bara utbildningsmönster utan också 
klassmönster. Han pekar också på att olika sociala gruppers möjligheter att 
lyckas i skolan är olika och påvisar att skolans organisatoriska och pedago-
giska uppdelning bidrar till att elevers kön och sociala bakgrund väljer olika 
utbildningsvägar. Pojkar från arbetarklass är de som klarar sig sämst i skolan 
medan flickor med högutbildade föräldrar är de som klarar sig bäst. De arbe-
tarklasspojkar som tvingas välja mellan arbetslöshet eller högre studier är de 
unga män som traditionellt har svårast att anpassa sig till den rådande skol-
kulturen.  

Margareta Hammarström (1996) har i e n longitudinell studie riktat fokus 
mot den gruppen ungdomar som traditionellt klarar sig bäst i det svenska 
skolsystemet då hon har undersökt ungdomar som i 13 års åldern tillhörde 
den tredjedel som hade högst poäng på tre begåvningstester. Hennes statis-



18 

tiska jämförelser bygger på dessa elevers testresultat i förhållande till en 
enkät där elevernas upplevelser av skolarbetet, tilltron till sig själva, yrkes- 
och utbildningsplaner, samt fritidsintressen fokuseras. Undersökningen be-
står dessutom av en enkät till föräldrarna som behandlar deras arbetssitua-
tion, utbildningsbakgrund, syn på skolans roll samt utbildningsplaner för 
barnet och engagemang i barnets skolarbete. Hon visar i sin statistiska analys 
att föräldrarnas roll genom de förväntningar de har på sina barns skolpresta-
tioner inte bara är en bidragande faktor utan kanske den avgörande faktorn 
för hur elever lyckas i skolan. Föräldrar med längre utbildningsbakgrund 
tycks ha högre förväntningar på sina barns prestationer än föräldrar med 
kortare utbildningsbakgrund vilket även Murray (1994) kunnat visa i en stu-
die som fokuserar ungdomar som inte genomför en gymnasieutbildning. 
Dessa forskare visar att föräldrars förväntningar på sina barn återspeglar sig i 
elevers attityd till skolan och deras bild av sin egen förmåga.  

Skolrelaterade faktorer handlar även om hur skolans personal lyckas skapa 
förtroendefulla relationer med eleverna. Lemar (2001) kallar denna relation 
lärarnas osynliga pedagogik. Det handlar om de saker som lärarna gör för att 
skapa mer personliga relationer mellan lärare och elev och lärare och föräld-
rar än i den traditionella, synliga pedagogiken. Den osynliga pedagogiken 
omfattar sådant som ett öppet samtals- och diskussionsklimat, förtroende 
mellan skolans aktörer (här lärare, föräldrar och elever) samt bemötande av 
och acceptans för individers särarter. Den osynliga pedagogiken bygger till 
stor del på lärarens förmåga att se individen och att få individen att känna att 
skolan är en del av dennes liv och inte en isolerad företeelse i varje männi-
skas uppväxt och liv (2001:90-ff).  

Bengt-Erik Andersson (2001) har inom ramen för ett tvärvetenskapligt 
forskningsprojekt med modern utvecklingspsykologisk teori som ansats un-
dersökt skolan som utvecklingsmiljö och hur skolan uppfattas av de elever 
som befinner sig inom dess ramar. Han har genom att anta ett interaktionis-
tiskt perspektiv analyserat sitt empiriska material vilket består av enkätsvar 
från elever och lärare. Genom att beskriva skolan som samhällsfenomen ur 
elevers perspektiv visar han att det finns tre huvudgrupper av faktorer som 
bidrar till elevers upplevelser av skolan; de skolrelaterade faktorerna, elevers 
hemförhållanden och de som Andersson (2001) kallar individvariabler. An-
derssons (a.a.) slutsatser är att varje elev har en egen bild och en egen upple-
velse av skolan, denna bild och upplevelse har att göra med elevens tidigare 
erfarenheter, medfödda förmågor, hemförhållande samt vilken klass och 
speciell skola eleven går i. Ungefär en tredjedel av eleverna trivs utomor-
dentligt bra i skolan. En mittgrupp klarar skolan, men har inga överord att 
säga om vare sig trivseln i eller nyttan med skolan. Den sista tredjedelen 
längtar bort från skolans tvångströja. Enligt Andersson (a.a.) är det den sist-
nämnda tredjedelen skolan har störst svårigheter att möta och de riskerar att 
misslyckas i den svenska skolan. Han drar slutsatsen att skolan endast når 
fram till en tredjedel av eleverna på ett tillfredsställande sätt (2001: 61).  
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Anders Garpelin (2003) har dokumenterat livet i skolan ur elever-
nas/ungdomarnas perspektiv. Undersökningen bygger på resultat från studi-
en ”Ungdomar möter högstadiet” och det empiriska materialet till studien 
består av elevintervjuer och deltagande observationer samt inspelningar från 
två högstadieklasser som existerade mellan år 1992 - 1995. Intervjuerna har 
genomförts i början och slutet av högstadietiden. Garpelin kompletterade 
detta material med retrospektiva intervjuer insamlade under år 2000, fem år 
efter att eleverna hade slutat högstadiet. I studien används en interpretativ 
forskningsansats, en tolkande ansats med nära koppling till både hermeneu-
tik och fenomenologi. Garpelins analys resulterar i några intressanta slutsat-
ser. Elever upplever att övergången till högstadiet var jobbig och svår och att 
vuxna i skolan inte ägnade denna övergång tillräcklig omsorg genom att 
elevers behov och önskemål inte uppmärksammades på ett tillfredsställande 
sätt. De unga i studien pekar också på att det är viktigt att läraren har en god 
ämneskompetens, men att detta trots allt är mindre viktigt än att mötet mel-
lan elev och vuxen fungerar bra. Ungdomarna i studien berättar att den rela-
tionella dimensionen bygger på ömsesidig respekt, där varje elev blir sedd 
som en enskild individ (Garpelin, 2003:445-449). 

Annica Bergecliff (1999) har i sin avhandling intervjuat tjugo vuxna perso-
ner om deras upplevelser av anpassad studiegång på grundskolan och en 
hermeneutisk analys av dessa intervjuer har kunnat visa att de skolrelaterade 
faktorerna verkar ha skapat tre kategorier av elever. Hon kallar den första 
kategorin: ”Den hederlige busen.” Kategorin består uteslutande av män som 
kategoriserade sig själv som busiga grabbar, men de har alltid satt hedern 
högt och alltid stått för vad de gjort. Genomgående fanns det i gruppen ett 
stort ointresse för skolan. Den andra kategorin benämndes ”Fightern” och 
bestod av en grupp kvinnor. De beskriver sig själva som stökiga och uppkäf-
tiga under skoltiden. Med en hård fasad satte de upp en mur mot den värld 
som de upplevde försökte knäcka dem. Genomgående för kategorin är att de 
trots allt har positiva upplevelser av skolan som sådan, men familjesituatio-
nen och kamratrelationer bidrog till att skolan inte prioriterades högt. Den 
sista kategorin benämns ”den foglige” och beskriver personer som utsatts för 
mobbning och/eller har haft specialundervisning utanför klassen och ofta 
blivit mycket tysta, inbundna och tillbakadragna. De beskriver själva hur de 
har anpassat och fogat sig.  

Elisabeth Hultqvist (2001) har genom en analys av klassrumsobservationer 
och intervjuer med elever på det Individuella programmet på gymnasiet 
kunnat visa hur programmet organiseras på ett antal utvalda gymnasieskolor, 
men också hur utbildningen upplevs av eleverna. Genom att använda sig av 
en analysmetod som bygger på Bernsteins ”classification” and ”framing”2 

                                                      
2 Bernstein beskriver hur samhällsklasser återspeglas i såväl samhälleliga förväntningar och i 
språkbruk. Varje individ bär med sig de förväntningar och de konventioner man har uppfost-
rats med och dessa konventioner och förväntningar är svårare att bryta om man tillhör en lägre 
samhällsklass. 
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beskriver Hultqvist (a.a.) att det Individuella programmet blir vad hon kallar 
för exkluderat integrerad då undervisningen bedrivs i gymnasieskolans loka-
ler, men utformas på ett sätt som inte alls liknar den undervisning som be-
drivs i en ordinarie gymnasieutbildning. Hultqvist (a.a.) har också kategori-
serat sitt material i två kategorier av ledarstilar och som då symboliserar två 
olika synsätt hos lärare på det individuella programmet. Hon använder sig i 
denna klassificering av ämnesorienterade och elevorienterade ledarstilar, 
enligt Christer Stensmos (2000) definition, men väljer att beskriva klass-
rumspedagogiken i dessa termer istället för lärarens ledarstil. Hultqvist (a.a.) 
kommer i sin undersökning fram till att eleverna känner frustration över att 
kraven på det Individuella programmet är för lågt ställda. Hon visar också 
hur eleverna avvisar möjligheter till det friare och mer självständiga arbete 
som lärarna på det Individuella programmet gärna bedriver. Eleverna har 
istället behov av att få skolans godkännande och feedback på sina prestatio-
ner för att kunna ta till sig skolkontexten. Kollisionen mellan dessa synsätt 
bidrar till att skolkunskap för eleven kan framstå som något trivialt och krav-
löst (Hultqvist, 2001:kap.5). Den bild av gymnasieskolans individuella pro-
gram som framträder i Hultqvists (a.a.) avhandling kan ställas emot den bild 
Hugo (2007) ger i sin avhandling. Han har under tre år följt sju ungdomar 
som får sin gymnasieutbildning i en särskild undervisningsgrupp där praktik 
och teori integreras. Empirin består av forskningsintervjuer med ungdomar 
och lärare men också deltagande observationer där det vardagliga arbetet 
dokumenterats. Forskningsintervjuerna och observationerna ligger till grund 
för en livsvärldsbeskrivning där elevernas skolgång och skolupplevelser står 
i centrum. Eleverna beskriver sina tidigare skolupplevelser som fyllda av 
misslyckanden, utanförskap och meningslöshet. Flera av eleverna berättar att 
läs- och skrivsvårigheter har bidragit till att de inte har kunnat få betyg i 
grundskolan, men också att den hjälp skolan har erbjudit inte varit tillräcklig 
och att relationerna mellan pedagoger och elev inte alltid varit tillfredsstäl-
lande. Intressant är att eleverna säger att de under de tre år de har fått sin 
undervisning i en mindre undervisningsgrupp på det individuella program-
met har de återfått självförtroende och lust att lära och genom detta kunnat 
skaffa sig ett samlat betygsdokument som visar de kunskaper de har tillägnat 
sig under gymnasiet. Hugo (2007:39-44) beskriver vad han kallar skolrelate-
rade och individrelaterade faktorer. Han förklarar att de skolrelaterade fakto-
rerna behandlar det som sker i skolan som organisation och som eleven har 
små möjligheter att påverka. De individrelaterade faktorerna är de som kan 
härröras till eleven som individ och dessa har eleven större möjlighet att 
påverka. Dessa faktorer samverkar och skapar tillsammans en bild av den 
skolsituation eleven har upplevt. 

Den skolforskning jag har presenterat har en gemensam utgångspunkt. I alla 
undersökningar finns mellan forskare och respondenter en gemensam upp-
fattning om den ”goda eleven” eller den ”lyckade eleven”. Den intersubjek-
tivitet som råder finns inte bara i de redovisade undersökningarna utan även i 
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samhället som helhet och bygger på en i samhället vedertagen bild av skolan, 
läraren och eleven.  

René Léon Rosales (2010) identifierar den ideala eleven genom att analysera 
skolans styrdokument i form av läroplanen, Lpo94. Enligt Léon Rosales är 
den ideala eleven inte en fysisk person utan en statligt sanktionerad vision. 
Léon Rosales (a.a.) sammanfattar hur den ideala eleven framträder i styrdo-
kumentet och kallar bilden av den ideala eleven en samhällelig svärmors-
dröm. Han konstaterar att eleven är demokratisk, självständig, kulturkompe-
tent, allmänbildad, vetgirig och uttrycksfull. Att eleven är demokratisk syftar 
tillbaka på skolans uppdrag som demokratins försvarare vilket innebär att de 
elever som genomgått svensk skola skall vara förtrogna med vad som krävs 
för att upprätthålla ett demokratiskt samhällssystem. Eleven skall lära sig att 
respektera alla människors egenvärde och människolivets okränkbarhet men 
också att respektera varje individs frihet och integritet. En självständig elev 
förväntas kunna delta i samhällslivet och göra personliga ställningstaganden 
ur ett etiskt perspektiv. För att kunna göra sådana ställningstaganden och 
kunna fatta egna beslut krävs det också att eleven har tillit till sin egen för-
måga. För att erövra förmågan till s tällningstagande ur etiska perspektiv 
krävs det att eleven är kulturkompetent, vilket kan beskrivas som en empa-
tisk och tolerant elev, som är medveten och delaktig i det egna kulturarvet. 
Den ideala eleven skall slutligen vara allmänbildad, vetgirig och uttrycksfull, 
vilket innebär att eleven skall vara intresserad av de kunskaper skolan för-
medlar och vilja ta till sig den kunskap skolan erbjuder. Eleven skall också 
ha intresse av att kommunicera på olika språk, men också genom andra olika 
uttrycksformer som bild, musik, drama och dans. Oavsett hur orimlig be-
skrivningen av den ideala eleven verkar är det den bild styrdokumenten för-
medlar och den bild samhället har skapat av de ”lyckade eleverna” i svensk 
skola. I förhållande till denna bild visar Léon Rosales (2010) det skillnads-
skapande som sker i skolan och hur detta skillnadsskapande ger begräns-
ningar i barnens ”elevskapande”.  

I syfte att synliggöra de villkor, värderingar och normer som möjliggör re-
spektive begränsar iscensättningen framför allt av vissa maskulina elevposi-
tioner, genomför Léon Rosales (a.a.) en diskursanalys. Denna diskursanalys 
bygger på intervjuer av tolvåriga pojkar och på fältstudier i deras klasser i en 
multietnisk skola. Léon Rosales (a.a.) undersöker också hur undervisningens 
villkor ser ut, vilka normer och konventioner som genomsyrar skolan och 
vilka värderingar som definierar det normala. Léon Rosales (2010) närmar 
sig hela materialet som artikulationer av olika slag och det är dessa artikula-
tioner som analyseras och tolkas. Léon Rosales (a.a.) konstaterar att pojkarna 
tillhör en grupp som på grund av socioekonomiska villkor och den segrega-
tion som präglar deras bostadsområde får det svårt att skapa bilden av sig 
själva som ”lyckade elever”. Pojkarna i undersökningen är bekanta med 
”svenskar” och ”invandrare” som skillnadsskapande ordningsprinciper och 
de identifierar sig själva som tillhörande en problematisk grupp elever.  
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De flesta ovan refererade undersökningarna har ett tydligt klassperspektiv. I 
föreliggande undersökning skulle antagligen ett klassperspektiv ge många 
intressanta resultat, men det ligger utanför den forskningsuppgift jag har 
genomfört och därför kommer inte detta perspektiv att uppmärksammas alls.  

Samtalsanalytisk forskning i skolkontexten 
Samtalsanalytiskskolforskning har till dags dato ofta haft interaktionen i 
undervisningssituationer och interaktion i skolspecifika samtal som kvarts-
samtal och utvecklingssamtal i fokus. Elevers röst har har sällan (om alls) 
stått i fokus, snarare har den ibland hörts genom raderna.Eva Hjörne (2004) 
fokuserar i sin avhandling samtal i elevhälsoteam och hur man där samtalar 
om de barn som har svårt att finna sig tillrätta i skolsituationen. Hon visar att 
samtalen i elevhälsoteamen bygger på förklaringar av skolproblem som är 
vedertagna i skolan som institutionell miljö och att dessa förklaringar får 
stora konsekvenser för eleven i form av de åtgärder som vidtas. Johan Hov-
fendahl (2006) har i sin avhandling studerat hur lärare, föräldrar och elever 
använder olika strategier under skolans utvecklingssamtal, vilka han kallar 
riskabla samtal. Hovfendahl (a.a.) kan i sin analys se att samtalens öppnings-
faser är viktiga för hur samtalet skall fortgå. Han konstaterar även att artiku-
lerade- och oartikulerade pauser (pauser med vokala uttryck såsom hum-
manden eller pauser med tystnad) framträder tydligt då samtalet behandlar 
ämnen som kan upplevas problematiska för någon eller några av de samta-
lande parterna. Dessa pauser och andra handlingar gör det möjligt för de 
samtalande att förutsäga vad som skall hända i samtalet, särskilt då ett pro-
blem skall initieras. Tholander & Aronsson (2003) fokuserar i sin studie 
samtal i grupparbeten mellan elever på högstadiet. Genom att analysera vi-
deoinspelningar av de icke lärarledda grupparbetena har de kunnat visa hur 
elever anpassar sig till skolans konventionella samtalsaktiviteter, då de ge-
nom att ge varandra instruktioner och utvärderingar samt genom att discipli-
nera varandra reproducerar den pedagogiska rutinen som karakteriserar lä-
rarledda lektioner även i små grupparbeten utan lärarledning. Den skolvärld 
eleverna är vana vid upprätthålls även då arbetssätten är friare och icke lärar-
ledda. 

Ytterligare en undersökning som genomförts i skolkontexten och som till 
viss del fokuserar elevers röst är Yvonne Karlssons avhandling från 2007. 
Hon genomförde en etnografisk studie i en liten undervisningsgrupp bland 
elever i åldrarna 7-12 år. Gruppen består av fem elever och alla är pojkar. 
Karlsson (a.a.) har genomfört deltagande observationer och kvalitativa 
forskningsintervjuer med såväl elever som lärare och föräldrar. Intervjuerna 
har analyserats etnometodologiskt med hjälp av samtalsanalys (CA). Studien 
fokuserar hur skolan organiserar dessa undervisningsgrupper, men också hur 
eleverna i gruppen beskrivs och framställs i de genomförda intervjuerna. 
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Pedagogers och föräldrars röster står i centrum och elevers egna beskriv-
ningar av sitt ”agentskap i skolvardagen” får en underordnad betydelse i 
analysen. (2007: 9, 14 ). Hon kan dock i sin analys se att eleverna gärna 
framställer sig själva som duktiga elever och därmed lyfter fram sina positi-
va egenskaper och att de elever som deltar i hennes undersökning befinner 
sig i ett underläge i förhållande till pedagogernas makt i skolkontexten. Ele-
verna tillskriver sig genomgående och fullt ut personligt och moraliskt an-
svar för skolsvårigheter då de uttrycker att de har haft ”svårt att koncentrera 
sig” eller ”svårt att vänta på sin tur” o.s.v. Dessa uttryck kan förstås som att 
eleverna inte har någon anledning att försöka motsäga den bild och defini-
tion av dem som problematiska elever, men det kan också enligt Karlsson 
(a.a.) ses som ett sätt för eleverna att tala om sina skolsvårigheter med en 
vuxen. Att erkänna sina svårigheter ger dem möjlighet att snabbt gå vidare 
och då kunna stärka sin identitet som en duktig elev (2007:109-111).  

Samtalsanalys som metod är inte ofta använd i undersökningar som fokuse-
rar elevers röst, men då den har visat sig framgångsrik inom många andra 
områden finns det anledning att tro att den kan tillföra skolforskning en di-
mension som kan göra det möjligt att fokusera elevers röst i större utsträck-
ning. Flera forskare har använt samtalsanalys som metod då de i sina av-
handlingar och artiklar har analyserat interaktionen i institutionella samtal, 
Erik Fredin (1993) och Gunlög Sundberg (2004) är två av dem. Erik Fredin 
(1993) har i sin avhandling studerat samtal mellan socialarbetare och klienter 
på ett socialkontor och i sin studie kunnat belysa flera för min studie intres-
santa företeelser. Han visar bland annat hur olika samtalsdiskurser antingen 
kan komma att samverka eller komma att motverka varandra. Gunlög Sund-
berg (2004) har i sin avhandling analyserat delar av rekryteringssamtal som 
förs mellan en professionell rekryterare på ett bemanningsföretag och arbets-
sökande invandrade kvinnor. Utgångspunkten för studien är den uppgift 
parterna försöker lösa och det övergripande syftet är att belysa hur de samta-
lande samverkar för att skapa samförstånd i sekvenserna (Sundberg, 
2004:43-44). Analyser av intervjuerna visar att arbetet för samförstånd är 
institutionellt förankrat: samtalet styrs av rekryteraren och tjänstemannen 
som i s in tur styrs av institutionella/kulturella ramar. Undersökningen visar 
också att parallellt med den institutionella ordningen upprätthålls hela tiden 
en moralisk ordning där sociala hänsyn tas och där ansiktsarbetet är viktigt. 
Arbetet med att uppnå samförstånd är en förhandling om olika kontextuella 
ramar snarare än om språkliga uttryck. De förhandlingar som förekommer är 
främst en ömsesidig förståelse av de institutionella/kulturella ramar inom 
vilka samtalen realiseras men förhandlingen gäller också förståelsen för an-
siktsarbetet inom den sociala ramen, det vill säga den kollaborativa orienter-
ing mot att deltagarna behandlar varandra med ömsesidig respekt, ifrågasät-
ter varken den andres motiv, kunskaper eller erfarenheter utan specifika syf-
ten. Arbetet med samförstånd påverkas av olika och ojämlika förhållanden 
och att samtalsdeltagarna inte har samma interaktionella rättigheter och 
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skyldigheter. De slutsatser som Sundberg (2004) drar genom analysen av sitt 
empiriska material visar hur asymmetri i samtalen präglar utfallet av dem. 
Studiens utfall visar också på hur viktigt ansiktsarbetet är. Detta ansiktsarbe-
te framträder som än mer viktigt då olika kulturer möts i samtalet.  

För att kunna närma sig elevers perspektiv och ge elever en röst kan samtals-
analys vara en lämplig metod. Genom att använda samtalsanalys för att ana-
lysera samtal mellan elever och deras studie- och yrkesvägledare eller men-
tor kan elevers röst framträda i likhet med hur analyser av patientsamtal hos 
läkare eller samtal inom socialtjänsten har gett klienter och patienter en röst i 
de institutionella samtalen. 

Rapporter och SOU utredningar 
Skolverkets rapport Samband mellan resurser och resultat - en studie av lan-
dets grundskolor med elever i årskurs 9 (1999) visar att föräldrars förvänt-
ningar på sina barns skolarbete påverkar deras studieresultat. Rapporten 
Utan fullständiga betyg (Skolverket, 2001) bekräftar dessa forskningsresultat 
genom att konstatera att föräldrars etniska bakgrund, begränsade vistelsetid i 
Sverige och bristfälliga skolbakgrund har betydelse för barnens studieresul-
tat. I rapporten Ungdomars Upplevelser av Grundskolan - röster från elever 
på IV-program (Cederberg & Ericsson, 2009), som bygger på en webenkät 
till elever på det individuella programmet och intervjuer av ett antal av dessa 
elever samt deras föräldrar och skolpersonal, beskrivs de faktorer eleverna 
själva anser har påverkat deras möjligheter att få betyget godkänt i grundsko-
lans kärnämnen i år nio. I rapporten framgår att elever beskriver såväl skol-
relaterade- som individrelaterade faktorer som orsaker till att betygen i år nio 
uteblev.  

I studien Unga under lupp - En studie av ungas villkor och ungdomspoliti-
kens möjligheter i Kalmar län (2010) har Mats Trondman gjort en studie av 
den LUPP - undersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som 
genomfördes i Kalmar län. Han har analyserat och beskrivit de upplevelser 
cirka 4200 ungdomar, i grundskolans år 8 och i gymnasieskolans år 2, har 
delat med sig av i en enkätundersökning genomförd 2008 och 2009. Genom 
att konstruera fem sfärer inom vilka Trondman (a.a.) beskriver ungdomarnas 
upplevelser av sina villkor skriver han fram en bild av elevers upplevelser så 
som den kan tolkas utifrån enkätsvaren. En av de sfärer Trondman (a .a.) 
konstruerar kallar han skolans sfär och det är de resultat han skriver fram här 
som är intressanta för min studie. Enligt Trondman (2010) har elever med en 
närvarande skolsfär, elever som har svarat positivt på frågorna som rör deras 
skola och skolgång, i mindre utsträckning än andra har dåligt hälsotillstånd. 
De är mindre stressade och har eftersträvansvärda svar på de frågor som 
handlar om alkohol, narkotika och tobak. Med en närvarande skolsfär följer 
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även mindre skolfrånvaro och en positiv framtidstro. Resultatet visade att 
elever i gymnasieskolans år 2 genomgående hade en starkare skolsfär än 
elever i grundskolans år 8. Skolsfären har alltså en stor betydelse för ungas 
välbefinnande. I Trondman (a.a.)s resultat framgår att en mycket liten del av 
eleverna (2-4%) upplever en total frånvaro av starka skolvillkor (positivt 
skolklimat, stödmobilisering, respektfullt bemötande, omsorgsansvar och en 
stark studievägledning), det finns dock anledning att tro att elever i den 
gruppen tillhör de elever som riskerar att inte få eller inte har fått fullständi-
ga gymnasiebetyg och kan komma att bli, eller har varit elever på det indivi-
duella programmet.  

Både forskningsresultat och skolverkets egna utvärderingar pekar alltså en-
tydigt åt samma håll. Därför har forskningsämnet relevans och bör vara av 
intresse för såväl skolledare, lärare och skolplanerare. 

Sammanfattning 
Skolforskning har i stora delar jämställts med ungdomsforskning eftersom 
den fokuserar människor i samma ålder (elever i skolålder). Skolans skill-
nadsskapande och (re)produktion av den föreställda ”lyckade eleven” ge-
nomsyrar all skolforskning och skapar på så sätt ett vi och dem. I flera forsk-
ningsrapporter framkommer att elevers röst sällan görs gällande i skolforsk-
ning och att det finns anledning att fokusera elevers perspektiv på den skol-
verklighet de befinner sig i. Med samtalsanalys som metod försöker jag 
närma mig ett elevperspektiv och via analys av samtalen beskrivs hur elevers 
röst kommer till uttryck i samtal som fokuserar självupplevda händelser. 
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MATERIAL OCH METOD 

Att samla in det empiriska materialet är ett äventyr som är fyllt av överrask-
ningar. Att respondenter i sista stund beslutar sig för att inte delta i under-
sökningen är något man måste ha med i beräkningen, men att en mp3- spela-
re skulle försvinna på posten var en faktor jag inte hade med i mina beräk-
ningar. Efter den händelsen beslutade jag mig för att åka fram och tillbaka 
till varje deltagande skola för att både lämna över och hämta tillbaka utrust-
ningen. Jag hade från början bestämt mig för att endast samla in samtal mel-
lan elev och studie- och yrkesvägledare, men efter en första analys av samta-
len fann jag att det fanns företeelser i samtalen som skulle tjäna på att kunna 
ställas i relation till samtal mellan elev och mentor. Samtalen mellan elev 
och SYV visade upp mönster, vilka jag inte var bekant med i min roll som 
pedagog och mentor. Under insamlingens slutskede valde jag därför att kon-
takta mentorer för att få samtal mellan elev och mentor att analysera i min 
undersökning.  

Efter en första kontakt med mentorer och/eller SYV via telefon har jag be-
sökt varje skola för att träffa såväl elever som SYV och/eller mentorer. Ele-
verna har informerats om syftet med min undersökning vid en presentation i 
undervisningsgruppen. De elever som har varit intresserade av att delta har 
fått ett informationsblad där jag har krävt målsmans godkännande trots att 
samtliga elever är över 16 år. Jag ville ha målsmans godkännande då jag 
antog att samtalen kunde komma att behandla personliga och känsliga äm-
nen och av den anledningen ville jag att elevernas målsmän var medvetna 
om att deras barn deltog i undersökningen.  

Fem skolor har tillfrågats om deltagande, på den första var SYV intresserad 
av att delta, men inga elever ville ställa upp på samtalen. På en annan skola 
fanns det intresserade elever, men SYV fick plötsligt en annan tjänst och 
slutade på skolan vilket innebar att den skolans deltagande föll bort. På de 
övriga tre skolorna fanns både intresserade elever och personal, på en skola 
har både SYV och mentor genomfört samtal, på den andra skolan har samtal 
genomförts av mentor och på den tredje skolan har samtalen genomförts 
endast av SYV. Samtalens längd varierar mycket. Samtalen mellan SYV och 
elev är genomgående längre än de mellan elev och mentor. Detta kan bero på 
att samtalen mellan elev och SYV inte hade något annat syfte än att genom-
föra en forskningsuppgift, medan mentorer ofta har tagit upp forskningsfrå-
gorna i ett vanligt mentorssamtal. 
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För att alla samtal skulle fokusera samma frågor gjordes en samtalsguide 
som SYV/mentor hade att hålla sig till, men trots upprepade uppmaningar 
om att undvika en intervjusituation kom de första samtalen att i stort likna 
just intervjuer. Jag valde då att träffa deltagande SYV/mentor och tillsam-
mans med dem formulera undersökningens syfte och huvudfrågor. Då sam-
talsguiden inte längre användes kom samtalen att bli mer spontana och au-
tentiska och trots att vissa analyser är mycket korta kom de att ge flera in-
tressanta upplysningar dels om hur samtalens struktur ser ut, men också om 
elevers upplevelser av sin skoltid. Kvalitet kom att gå före kvantitet och då 
kom dessa korta samtal att ingå i analysen. Vid samtalstillfället har samtals-
ledaren och eleven varit ensamma i rummet, jag har alltså inte deltagit i data-
insamlingen. Samtalen har spelats in på mp3- spelare och det är dessa in-
spelningar som sedan har legat till grund för mina transkriptioner och analy-
ser. 

Min empiri består av 13 samtal förda mellan SYV (studie- och yrkesvägleda-
re) eller mentor och elev på det Individuella programmet på gymnasiet. Sam-
talen genomfördes under perioden februari 2009 – mars 2010. Samtalen har 
genomförts på tre skolor. Samtalsledarna är två olika SYV och tre olika 
mentorer. Samtalen har genomförts under två läsår med elever inskrivna på 
det Individuella programmet under läsåret 2008 - 2009 och läsåret 2009 - 
2010. Eleverna har vid samtalstillfället varit inskrivna på det Individuella 
programmet i drygt en termin och tanken var att de under denna tid skall ha 
kunnat få lite distans till sin grundskoletid. De elever, mentorer och studie- 
och yrkesvägledare som ingår i studien känner varandra väl efter att ha till-
bringat drygt en termin tillsammans på programmet. I undersökningen har 
jag inte haft möjlighet att lägga någon vikt vid den ickeverbala kommunika-
tionen förutom den som sker i förändringar av röststyrka, tonfall och intona-
tion samt tystnader och pauser eftersom det var svårt att få elever att vilja 
ställa upp på videoinspelade samtal. Detta innebär att den information de 
samtalande ger varandra genom blickar, blickriktningar och övrigt kropps-
språk inte kan analyseras, vilket antagligen hade kunnat ge en djupare för-
ståelse för det som sker i interaktionen. Det finns anledning att tro att icke-
verbala signaler är betydelsefulla i alla samtal och särskilt i samtal där per-
sonliga och känsliga samtalsämnen fokuseras och där de samtalandes ömse-
sidiga hänsynstagande är väsentligt för att samtalet skall upplevas behagligt 
och givande. 

Skolkontexten – Det individuella programmet 
Det individuella programmet organiseras i dagsläget (februari 2010) av 
gymnasieskolan, men programmet har inga programmål i form av författ-
ningar utan styrs istället av skollagen och gymnasieförordningen då det gäll-
er målsättningar, innehåll och längd för programmet. (Skolverket, 2000) 
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Elever som inte har uppnått betyget godkänt (G) i ett eller flera av de tre 
kärnämnena, svenska, engelska och matematik och då inte är behöriga att 
söka ett nationellt program erbjuds en plats på det individuella programmet. 
Elever kan aktivt söka det individuella programmet även om detta är mycket 
ovanligt. Programmet organiseras på olika sätt vid olika skolor, men det 
gemensamma är att undervisningen fokuserar att ge eleverna möjlighet att få 
betyget godkänt främst i de tre kärnämnena. Elever på det individuella pro-
grammet har rätt till heldagsstudier, men dessa studier kan variera utifrån 
varje elevs behov. Det är inte ovanligt att elever på det individuella pro-
grammet varierar sina studier med praktik antingen på en arbetsplats eller på 
ett av de nationella programmen på gymnasieskolan, där de kan läsa karak-
tärsämnen tillsammans med övriga elever på de nationella programmen. 
Elever som endast saknar betyg i ett av kärnämnena kan antas på ett natio-
nellt program som PRIV- elev (PRograminriktat Individuellt Program) där 
eleven parallellt med sina ordinarie gymnasiestudier får möjlighet att läsa 
upp till betyget godkänt i det ämne som betyg saknas i. PRIV-elever har sin 
tillhörighet i en gymnasieklass, men är inskrivna på det Individuella pro-
grammet till dess att grundskolekompetensen är fullbordad (Skolverket, 
2008). På det individuella programmet är det vanligt att gruppstorleken hålls 
nere, för att få mer tid för varje enskild elev. Det är också vanligt att varje 
elev har sina egna studieplaner och mål att uppnå, vilka utvärderas och följs 
upp i regelbundna mentorssamtal och utvecklingssamtal. Förekomsten av 
åtgärdsprogram och elevvårdkonferenser är mer frekvent på det individuella 
programmet än vad det är på gymnasieskolans nationella program. Pedago-
ger, föräldrar och elever har en regelbunden och tät kontakt. 

Korpusbeskrivning  
Eleverna som deltar i undersökningen har fått anmäla sitt intresse att delta 
frivilligt. Jag har däremot valt att inte ta med elever som läser svenska som 
andraspråk och som har så kort tid i Sverige att de inte har hunnit gå i en 
ordinarie grundskoleklass. Då undersökningen är genomförd i en mindre 
(>25000 invånare) och två medelstora (25000-50000 invånare) sydsvenska 
kommuner där genomströmningen av invandrare och flyktingar är stor är det 
ovanligt att elever med icke-svensk etnisk bakgrund tillbringat tillräckligt 
lång tid i Sverige för att ha hunnit genomföra en svensk grundskoleutbild-
ning. Eleverna går sitt första år på det individuella programmet. De tre gym-
nasieskolor som är representerade ligger i tre olika kommuner och alla är de 
enda gymnasieskolorna i respektive kommun som har ett individuellt pro-
gram. Jag har valt att ge eleverna pseudonymer där jag har behållit deras 
könstillhörighet. Eleverna som deltar i undersökningen fördelar sig på föl-
jande sätt: 
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Tabell 1. Korpusbeskrivning 

 ELEV SAMTALSLEDARE TID 
1 Anna SYV 26.26 
2 Björn SYV 21.39 
3 Clara Pedagog 12.07 
4 Danne SYV 19.01 
5 Emma SYV 20.42 
6 Frans SYV 23.42 
7 Greta Pedagog 24.19 
8 Hanna SYV 21.48 
9 Jon Pedagog 13.33 
10 Kaj Pedagog 4.57 
11 Lisa SYV 6.13 
12 Mia Pedagog 6.09 
13 Nino Pedagog 4.40 

Alla samtal börjar med några minuters inledning där inspelningstekniken 
kollas och där samtalsledaren beskriver syftet med samtalet för eleven. Des-
sa minuter har jag valt att inte ta med i analysen eftersom de mest handlar 
om information från pedagogens sida och eleven därför inte interagerar mer 
än att svara ja eller nej på ställda frågor. I slutet av samtalen händer det att 
samtalet övergår till regelrätta vägledningssamtal, då fokus för studien inte 
ligger på hur ett vägledningssamtal genomförs har jag valt att utesluta även 
dessa minuter från analysen. Den i tabell 1 r edovisade tiden är de avsnitt 
som ingår i analysen och som behandlar de frågor som fokuseras i undersök-
ningen. Alla samtal inleds med en öppen fråga där eleven uppmanas att be-
rätta om sin tidigare skoltid. Samtalen präglas sedan av att samtalsledaren 
ställer öppna frågor och därigenom väljer samtalsämnen, men elevernas svar 
avgör till mycket stor del hur samtalet skall ta form. 

De analyserade samtalen har struktur av öppna intervjuer där pedagogen har 
rollen av intervjuare och alltså besitter makten att välja samtalsämnen. Tur-
tagningen följer ett givet mönster med frågor och svar, uppföljningar och 
bekräftelser. Dessa turtagningar har betydelse för min analys då de säger 
något om vilka initiativ som tas i samtalet och vilken respons dessa initiativ 
får. 

Den yttre kontexten (situationskontexten) i de analyserade samtalen är en 
skolkontext där situationen är känd för både elev, pedagog och SYV. Samta-
let liknar till stor del de vägledningssamtal SYV brukar ha och de samtalan-
de känner varandra väl efter nästan ett år på programmet. Pedagogen är ele-
vens mentor och har god kunskap om elevernas bakgrund. Båda samtalspar-
terna har en förutbestämd uppfattning om hur ett handledningssamtal eller 
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ett mentorssamtal går till. Framträdandets inramning är platsbunden och 
individen kan inte börja spela sin roll förrän han har tagit till sig platsen för 
framträdandet. Framträdandet avslutas då individerna lämnar platsen (Goff-
man, 1974:25-29) De analyserade samtalen har genomförts på en plats där 
eleverna är vana att samtala med SYV eller mentor nämligen i SYV:s arbets-
rum eller i ett grupprum där mentorssamtal brukar genomföras. Platsen är 
vald för att eleverna skall känna igen sig i situationen, den förknippas antag-
ligen av eleverna med liknande samtalssituationer.  

Urval 
Alla samtal inleds med att samtalsledaren ställer en öppen fråga, mitt första 
urvalskriterium har varit att presentera samtal där elever besvarar denna frå-
ga genom att initiera en eller flera ”händelser av värde” (Button & Casey, 
1984). Dessa händelser av värde bygger sedan fundamentet för den fortsatta 
analysen. De samtalsämnen som eleverna introducerar i samtalets inledning 
kommer att antingen bidra till eller uteslutas från den gemensamma pro-
blemformuleringen. I min analys att beskriver jag hur olika ämnen och äm-
nesaspekter behandlas i samtalen. Det är också intressant att analysera vem 
som återintroducerar de samtalsämnen eleverna introducerar i samtalets in-
ledning och hur detta går till. De sex redovisade samtalen kan ses som typis-
ka för de mönster jag presenterar i min analys. De mönster jag har uppmärk-
sammat förekommer i alla insamlade samtal och därför valdes de tydligaste 
exemplen ut för att underlätta förståelsen av mina analyser. 

Genom att markera initiativ och återintroduktioner kan samtalsämnena och 
ämnesaspekterna följas och en bild av den gemensamma problemformule-
ringen åskådliggörs. I analysens andra del fokuseras de samtalsämnen elever 
initierar och hur dessa kommer att ingå i- eller uteslutas från den gemen-
samma problemformuleringen.  

Det finns anledning att göra jämförelser mellan samtal förda med de olika 
yrkesprofessionerna som samtalsledare då de båda i sina respektive profes-
sioner har olika utgångslägen i form av både utbildning och i den maktrela-
tion som kan finnas mellan elev och en anställd på skolan. I SYV:s utbild-
ning ingår enligt flera högskolors programbeskrivningar flera moment där 
vägledningssamtalen fokuseras, medan lärarutbildningens programbeskriv-
ningar inte betonar samtal och vägledningssamtal. I SYV:s uppdrag ingår att 
handleda och vägleda elever i de beslut de skall fatta kring studier och yr-
kesval. Ett vägledningssamtal med SYV fokuserar alltså elevens möjligheter 
och elevens framtid. Pedagogen har i sin roll som mentor samtal med eleven 
som fokuserar elevens studieresultat. Då mentor är ansvarig för att betygsätta 
eleven (åtminstone i de ämnen han/hon undervisar i) befinner sig pedagogen 
i en mer utpräglad maktrelation i förhållande till eleven än vad SYV gör. I 
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jämförelser mellan samtalen är dessa faktorer viktiga att komma ihåg, utan 
att för den skull låta dem förklara allt det som skiljer samtalen åt. Den enda 
manlige mentorn valdes ut för att det inte skulle bli en fullständig kvinnlig 
dominans i samtalen. Däremot ger inte ett enskilt samtal möjlighet att göra 
några analyser med genusperspektiv.  

Teorier i praktik 
Samtalsanalys som metod undersöker språkanvändning i olika kontexter och 
framför allt då hur språklig interaktion går till i samtal mellan människor. 
Alla samtal har struktur, all interaktion bygger på att människor delar kun-
skap om denna struktur. Samtalsdeltagare förväntas följa de mönster som 
ligger till grund för ett ”bra” samtal. En fråga förväntas få ett svar och de 
samtalande förväntas tala om samma samtalsämnen (Sacks, 1992a). Sam-
talsanalys lämpar sig för att beskriva både institutionella samtal (samtal mel-
lan en professionell yrkesman och en klient, t.ex. mellan läkare och patient 
eller mellan socialsekreterare och en klient) och icke institutionella samtal 
(t.ex. vardagssamtal vid middagsbordet eller samtal mellan elever i klassrum 
eller under rast). Institutionella samtal har oftast ett i f örväg bestämt syfte 
och mål, de genomförs vid en i förväg bestämd tidpunkt och på platser som 
förknippas med samtalets institutionella art (t.ex. i domstolar, på sjukhus, på 
arbetsförmedlingar eller i skolan). Icke institutionella samtal oftast uppstår 
spontant och kan mer beskrivas som vardaglig interaktion (Adelswärd, 
1995). 

I detta avsnitt presenteras först några av de viktigaste såväl strukturella som 
innehållsliga aspekterna av samtalsanalys som metod för att sedan utmynna i 
en beskrivning av den samtalsanalytiskt orienterade narrativa analysen som 
används som metod i detta arbete. 

Turtagning  
Tre områden har stor relevans och fokuseras särskilt i samtalsanalys; regler 
vid turtagandet, hanteringen av överlappande tal och hur reparationer i sam-
tal organiseras (Hutchby & Wooffitt, 1998:38,39). Turtagandet är beroende 
av vad människor säger och hur detta sägs, samt hur långa respektive talares 
turer är. Turtagandet sker på ett systematiskt sätt där en samtalspart i taget 
talar (Sacks, 1992a:633) turbyten sker genom att en ny talare nomineras av 
föregående talare, genom t.ex. en fråga, eller att en ny talare initierar sig 
själv. En självinitiering kan ske då föregående talare kraftigt höjer eller sän-
ker tonläget i slutet av sin tur och genom denna tonlägesförändring markerar 
att turen är avslutad. Turbyten kan också uppstå då talare talar i munnen på 
varandra och vid sådana tillfällen orienterar sig oftast de samtalande mot en 
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normalisering av samtalet där strukturen återgår till att en samtalspart talar åt 
gången (Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974). I undervisningssammanhang 
har forskare riktat uppmärksamhet mot den tredelade frågekonstruktion (Ini-
tiative – Response – Evaluation) som frekvent förekommer i klassrumsun-
dervisning. Denna turtagningsorganisation bygger på att läraren ställer en 
fråga på vilken eleven ger ett svar och i den tredje turen ger läraren en utvär-
dering eller en bekräftelse på det svar eleven har gett. Denna frågekonstruk-
tion är en del av den undervisning elever och lärare är vana vid och kan där-
för ha betydelse för hur de analyserade samtalen genomförs då de samtalan-
de befinner sig i en miljö (skolan) där de är tilldelade vissa förutbestämda 
roller (elev och lärare/SYV). Det som i realiteten händer vid turbyten är att 
en person visar bekräftelse på vad den andre har sagt genom att svara på det 
yttrande som den tidigare personen har sagt. ”Speakers display in their se-
quentially ’next’ turns an understanding of what the ’prior’ turn was about” 
(Hutchby & Wooffitt, 1998:15). Vid samtal om problem, vilket fokuseras i 
föreliggande studie, är denna förståelse av största betydelse. 
Närhetspar 
När vi samtalar följer vi en samtalsstruktur där en begäran kan följas av en 
handling eller ett avslag och där en fråga normalt följs av ett svar som i sin 
tur följs av en följdfråga eller en uppbackning. Denna del av samtalets struk-
turella organisation benämns närhetspar. I de samtal jag har analyserat har 
jag kunnat se att samtalen följer fråga – svar strukturen då pedagogen eller 
SYV som samtalsledare ställer öppna frågor, eleven svarar och pedagogen 
eller SYV i sin tur ger uppbackningar på dessa svar. Samtalets två första 
turer är ett tydligt exempel på hur ett närhetspar kan se ut. SYV ställer en 
fråga (se samtalsutdrag Anna:1, rad 1-6) och eleven avger ett svar ( samtals-
utdrag Anna:1, rad 7-10). 

Samtalsutdrag Anna:1 

→ 1. SYV: va tror du själv när du tittar bakåt så här i tiden  

 2.   (0,6) 

 3.  SYV: va tror du själv beror på att dä inte blev betyg i dom  

 4.   här vi kan titta mest på svenskan >svenskan å svenskan  

 5.   varför tjatar ja om svenskan för dä har du ju betyg i-<  

 6.   på engelskan å matten där men även på dom andra 

→ 7.  Anna: m::m matte har ja ju allti tyckt om så dä vet jag inte  

 8.   var för jag ja det är väl mest att ja bara ä lat (1,1)  

 9.   ja °att inte har gjort dä° (0,9)men ja tycker ju om  

 10.  matte jätte mycke annars 

Samtalsledarna (SYV eller pedagog) börjar alla samtal med att ställa en öp-
pen fråga där eleven får möjlighet att beskriva sina uppfattningar av vilka 
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faktorer han/hon upplever har påverkat möjligheterna att få betyg i grund-
skolans år nio. Denna öppna fråga är av avgörande betydelse för mina analy-
ser.  

Prefererad tur, disprefererad tur och uppbackning 
De turer som följer den vedertagna samtalsstrukturen kallas prefererade (fö-
redragna) turer. Då exempelvis ett svar på en fråga levereras omedelbart och 
direkt är det en prefererad tur. Turbyten sker omedelbart och utan att de sam-
talande tvekar. Dispreferens däremot uppstår då strukturen bryts till exempel 
vid uppskjutande frågor eller då det uppstår oväntade pauser eller tvekanden 
i samtalet. Under ett samtal arbetar de samtalande gemensamt för att sam-
talsstrukturen skall upprätthållas, men ibland uppstår situationer då samtals-
strukturen rubbas eller bryts. I normalfallet samarbetar de samtalande i en 
sådan situation för att få samtalet att återgå till den förväntade strukturen så 
att samtalet skall kunna fortsätta.  

Samtalsutdrag Anna:2 

 6. Anna: m::m matte har ja ju allti tyckt om så dä  

 7.  vet jag inte var för jag ja det är väl mest att ja bara  

 8.  ä lat (1,1) °att ja inte har gjort dä° (0,9)men ja  

 9.  tycker ju om matte jätte mycke annars 

→ 10.  (1,5) 

→ 11. SYV: kul du tycker det är roligt 

→ 12. Anna: mm (3,2) men engelska vet jag inte för att jag (1,6)  

 13.  vill ju kunna engelska men (1,4) jag har ju absolut  

 14.  <inget> intr[esse alls=  

 15. SYV:             [mm   

Efter Annas svar uppstår en paus på 1,5 sekund (rad 10). En prefererad tur 
hade här innehållit en uppbackning på Annas svar, men då denna uppback-
ning uteblir uppstår här en disprefererad tur. Då dispreferens uppstår i ett 
samtal arbetar de båda samtalande gemensamt för att normalisera samtalet 
igen. Detta kan ske på olika sätt. I detta exempel sker det genom att SYV 
efter pausen (rad 11) tar initiativ till en positiv uppbackning av elevens svar 
genom vilken samtalet normaliseras.  

Samtalsanalytiskt orienterad narrativ analys av 
elevernas små berättelser 
För att fokusera de initiativ och responsaktiviteter som förekommer i inter-
aktionen mellan elev och pedagog eller SYV utgår analysen från en samtals-
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analytiskt orienterad narrativ analys som bygger på två delar. Den första 
analysdelen grundar sig i vad samtalsanalytikerna Graham Button och Neil 
Casey (1984) benämner newsworthy events (i min tolkning; händelser av 
värde). Dessa händelser av värde framträder då elever och pedagog eller 
SYV introducerar samtalsämnen eller ämnesaspekter i samtalen. De händel-
ser av värde som introduceras i samtalen ligger i ett andra steg av analysen 
till grund för att identifiera vad Michael Bamberg (2004) definierar som 
small stories (i min tolkning; små berättelser). Button har riktat forskningsin-
tresse mot samtal och interaktion i specifika kontexter till exempel mellan 
personer i samma yrkeskår. Bamberg å sin sida är en klinisk psykolog som 
har riktat forskningsintresse mot människors berättande, narrativ analys och 
narrativ terapi. Samtalsanalysen grundas i ett deltagarperspektiv där interak-
tionsaktiviteter fokuseras. En analys av små berättelser grundas istället i ett 
funktionellt perspektiv av hur narrativer och språket används och hur männi-
skor använder berättelser i vardagliga situationer för att skapa (och bevara) 
en känsla av den egna identiteten (Bamberg & Georgakopoulou, 2008:379). 
Båda analyserna grundar sig i den etnometodologiska traditionen, vilket gör 
att de kompletterar varandra och ger en bild dels av hur interaktionen ser ut, 
det vill säga hur en intersubjektivitet uppstår i samtalen men också ger en 
bild av de berättaridentiteter eleverna förmedlar i sina utsagor. 

Händelser av värde 
De samtalsämnen som introduceras av elev eller av SYV/mentor i samtalen 
är ämnen som de samtalande riktar uppmärksamhet mot. Dessa är händelser 
av värde (Button & Casey 1984) som introduceras av elever i samtalen som 
är intressanta då elevernas berättelser analyseras. Även SYV och mentorer 
introducerar händelser av värde och dessa är av intresse då de genom sam-
konstruktioner bidrar till den gemensamma problemformuleringen.  

I alla här analyserade samtal ställer SYV och mentor öppna frågor som syf-
tar till att få elever att dela med sig av de erfarenheter de har av sin tidigare 
skolgång. SYV och mentor har fått instruktioner om avsikten med samtalet 
och riktar i sina öppna frågor fokus mot elevens tidigare skolupplevelser. 
Eleverna har möjlighet att välja vad de vill berätta och hur mycket de vill 
lämna ut genom att välja hur utförligt de besvarar de öppna frågorna. Ett 
exempel på hur händelser av värde introduceras är när Anna i samtalsutdrag 
Anna:3 berättar om sig själv som elev och då initierar tre ämnesaspekter att 
fokusera; att hon har varit lat (rad 6), att hon är ointresserad av engelska (rad 
12-13) och att hon har svårigheter att lära sig engelska (rad 15). Oavsett om 
dessa ämnen kommer att ingå i den gemensamma problemformuleringen 
eller inte är de tre ämnesaspekterna intressanta då de åskådliggör Annas bild 
av varför hon inte fick betyg i grundskolans kärnämnen i år nio.  
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Samtalsutdrag Anna:3 

Samkonstruktioner  
De flesta samtal har ett syfte och det gemensamma syftet i de analyserade 
samtalen är att, inom ramen för en forskningsuppgift, ge elever möjlighet att 
beskriva sina upplevelser av sin skoltid. Elevernas upplevelser framträder i 
de analyserade samtalen som korta berättelser om deras upplevelser av sin 
tidigare skolgång. Berättelserna byggs upp genom att eleven initierar vad 
Button & Casey (1984) kallar händelser av värde. SYV eller pedagog i sin 
roll som samtalsledare avgör i sin respons vilka händelser av värde som skall 
fokuseras i samtalets inledning, men eleven har i sin uppföljning möjlighet 
att acceptera eller underkänna SYV:s /pedagogens val av samtalsämnen. 
Både elev och SYV/pedagog har möjlighet att under samtalet återintroducera 
händelser av värde som inte fokuseras i samtalets inledning eller introducera 
nya samtalsämnen. Den gemensamma problemformuleringen kan framträda 
på flera olika sätt. Ett sätt är att eleven initierar en händelse av värde, peda-
gogen eller SYV ger respons och eleven bekräftar avslutningsvis att proble-
met är rätt uppfattat eller förklarar vidare om en misstolkning har uppstått. 
Denna typ av problemformulering bygger på ett samtal av I-R-E karaktär. 
(Initiative - Response - Evaluation) vilket är ett vanligt samtalsmönster i 
pedagogiska sammanhang och kanske det samtalsmönster de flesta förknip-
par med interaktion i klassrumssituationer och då i form av att pedagogen 
ställer en fråga, eleven levererar ett svar som pedagogen utvärderar. Genom 
att utgå från en interaktionell trestegsmodell där initiativ, respons och upp-
följning analyseras ges jag som tolkare av data en möjlighet att beskriva det 
de samtalande orienterar sig emot och därmed undviks egna tolkningar av 
samtalet: ”The turntaking system has, as a b y-product of its design, a proof 
procedure for the analysis of turns.” (Sacks, Schegloff & Jefferson, 
1974:728) 

I→ 1.  va tror du själv beror på att dä inte blev betyg i dom  

 2.  här vi kan titta mest på svenskan >svenskan å svenskan  

 3.  varför tjatar ja om svenskan för dä har du ju betyg i-<  

 4.  på eng elskan å matten där men även på dom andra 

R→ 5. Anna: m::m matte har ja ju allti tyckt om så dä vet jag inte  

 6.  var för jag ja det är väl mest att ja bara ä lat (1,1)  

 7.  °att ja inte har gjort dä° (0,9)men ja tycker ju om  

 8.  matte jätte mycke annars 

 9.  (1,5) 

E→ 10. SYV: kul du tycker det är roligt 

 11. Anna: mm (3,2) men engelska vet jag inte för att jag (1,6) vill 

 12.  ju kunna engelska men (1,4) jag har ju absolut <inget> 

 13.  intr[esse alls=  

 14. SYV:     [mm 

 15. Anna: men dä ä väl bara för ja inte kan 
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I de analyserade samtalen utgår en I–R–E interaktion från de öppna frågorna 
som pedagog eller SYV ställer. Det är alltså i responsen på den inledande 
öppna frågan eleven initierar faktorer som har bidragit till att han/hon inte 
fick betyg i grundskolans kärnämnen i år nio. Pedagog eller SYV följer upp 
elevens respons genom att antingen bekräfta svaret, vilket kan innebära att 
en gemensam förståelse demonstreras, eller genom att ställa följdfrågor som 
kan förändra perspektivet. I samtalsutdrag Anna:1 inleder SYV med en öp-
pen fråga (rad 1-5), eleven ger respons där hon initierar händelser av värde 
(rad 5-8) och SYV följer upp levens respons i rad 10. 

Gemensamma problemformuleringar kan också framträda genom samkon-
struktioner, vilka kan se olika ut. Bockgårds (2004) definition av samkon-
struktioner bygger på att de samtalande gemensamt skall producera någon 
form av sammanhängande struktur eller att en talare fullföljer eller bygger 
vidare på den sociala handling en tidigare talare har initierat (2004:75). En 
vanlig samkonstruktion bygger på att de samtalande fyller i varandras turer. 
Dessa ifyllningar kan vara av assisterande art, där en talare hjälper en annan 
att till exempel hitta rätt ord, eller helt enkelt i pågående samtal där de sam-
talande går in och fyller i varandras tal utan att det upplevs som om de gör 
intrång i varandras turer. Samkonstruktioner kan också uppstå genom att de 
samtalande återanknyter till vad som har sagts tidigare i samtalet eller genom 
att de samtalande sammanfattar samtalets innehåll. Sådana samkonstruktio-
ner bygger ofta på att yttranden, ord eller fraser återintroduceras i samtalet, 
vilket sker frekvent i de samtal jag har analyserat. En sista form av samkon-
struktion är vad Bockgård (2004) kallar för de lucklämnande frågorna, vilka 
nästan inte alls förekommer i de analyserade samtalen.  

Genom samtalet arbetar sig de båda samtalande fram mot en gemensam pro-
blemformulering. För att kunna identifiera dessa problemformuleringar utgår 
analysen från elevens svar på den inledande öppna fråga, där eleven uppma-
nas att beskriva sin skoltid. Eleverna introducerar i responsen flera händelser 
av värde av vilka några kommer att återintroduceras av pedagogen och andra 
kommer att återintroduceras av eleven under samtalets gång. Det gemen-
samma för de samtalsämnen som kommer att ingå i den gemensamma pro-
blemformuleringen är att de samtalsämnen som ingår i den alla på något sätt, 
antingen genom direkt respons eller genom samkonstruktioner, accepteras av 
båda samtalsdeltagarna.  

Samtalets personliga nivå förhandlas under samtalets gång. I samtalsutdrag 
Anna:4 visas hur pedagogen, genom att förflytta fokus från de personliga 
samtalsämnena Anna initierade till ett mer neutralt ämne, tar ansvar för att 
inte riskera att någon av de samtalande riskerar att tappa ansiktet och genom 
detta hota hela interaktionen redan i inledningen. Man kan säga att det inleds 
”ett samtal i samtalet” (rad 22-35).  
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Samtalsutdrag Anna:4 

 19. SYV: så tråkit tyckte du att det va¿ 

 20. Anna: ja 

 21.  (2,6) 

→ 22. SYV: hur kunde en engelska lektion- > nu ä jag bara nyfiken<  

 23.  hur kunde en engelska lektion gå till ungefär när du-  

 24.  när du började med engelska då  

 25.  (3,0) 

 26.  kommer du ihåg nåt där ifrån eller¿ 

 27.  (2,1) 

 28. Anna: nä inte så mycke men vi satt väl på våra platser så  

 29.  börja hon väl med (0,4) de där små orden och sånt där  

 30.  så skrev vi väl upp (0,8) tror jag och skrev i boken ja  

 31.  hade en jätte lätt bok då så den kunde ja eller då var  

 32.  den väl inte lätt men nu är den ju lätt och så  

 33. SYV: jaha  

 34.  (1,5) 

 35. Anna: ja dä var väl typ så att hon skrev u[pp ord och sånt å=  

 36. SYV:                                     [mmhm  

 37. Anna: = vi skrev av 

→ 38.  (3,8) 

→ 39. SYV: men dä va i sjuan som du börja känna att nu börja dä  
 40.  bli riktit svårt eller¿ 
 41. Anna: (1,0) mm 
→ 42.  (3,1) 
 43. SYV: fick ni veta då på utvecklingssamtal å så där >för du  
 44.  sa- < i sjuan få man ju egentligen inga bet[yg å du sa  
 45.  till mej=                                      
 46. Anna:                                            [nä 
 47. SYV: =att du hade IG på allt tvärs genom  

 
När den personliga nivån har förhandlats kan samtalet återgå till att fokusera 
de personliga och självupplevda händelser eleven har initierat och detta sker 
genom att de samtalande visar varandra respekt och hänsyn. I samtalsutdrag 
Anna:4, rad 38 uppstår en paus som kan indikera att ett känsligt ämne skall 
introduceras. I rad 39 å terintroduceras en av de ämnesaspekter eleven har 
introducerat. I ovanstående samtalsutdrag visar de båda samtalande stor hän-
syn och respekt för varandra genom att inte försätta varandra i situationer där 
det finns risk för att någon förlorar ansiktet. De långa pauser som uppstår 
behandlas med respekt och ämnesövergångar sker mjukt. Fokus förflyttas 
från en individrelaterad faktor (som fokuseras i rad 39) till en skolrelaterad 
faktor (i rad 43-47) genom vad Goffman (1981) benämner footing. Små ny-
anser i interaktionen förändrar perspektivet, i ovanstående samtal förändras 
perspektivet genom att SYV istället för att tala om Anna i första person sin-
gular hänvisar till fler än Anna genom att använda första person plural (ni) 
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vilket gör att Anna personligen inte pekas ut och ställs ansvarig (här inklude-
ras även Annas föräldrar, eftersom de är delaktiga i ett utvecklingssamtal).  

Samtalsämnen och ämnesaspekter 
De analyserade samtalen fokuserar alla elevers upplevelser av sin tidigare 
skolgång och vilka faktorer eleverna upplever har påverkat att de inte fick 
betyg i grundskolans kärnämnen i år nio. De samtalande introducerar både 
samtalsämnen och aspekter av dessa ämnen under samtalen. För att göra 
tydligt vad jag i analysen behandlar som ett samtalsämne och vad som be-
handlas som en samtalsaspekt utgår jag från de ämnen som introduceras i 
samtalets inledning, dessa samtalsämnen har grupperats i huvudrubriker 
under vilka ämnesaspekterna ingår. För att definiera samtalsämnen utgår 
analysen från en generell nivå av semantiska fält där de samtalsämnen som 
dyker upp i nte tillhör samma semantiska domän. Analysen utgår från tre 
samtalsämnen vilka alla tre är berättelser om elevens tidigare skoltid och 
dessa är:  

• berättelsen om eleven 
• berättelsen om lärarna 
• berättelsen om undervisningen 

Under de olika samtalsämnena framträder flera ämnesaspekter. I berättelsen 
om eleven ingår till exempel diagnostiserade handikapp och andra skolsvå-
righeter, men också elevers berättelser om sig själva som att de har varit 
bråkiga, okoncentrerade och att de har skolkat. I berättelsen om lärarna före-
kommer ämnesaspekter som till exempel att elever har känt sig utsatta och 
att de inte har fått den hjälp de har behövt. I berättelsen om undervisningen 
framträder ämnesaspekter som läxor, att klassen var stor och att eleven har 
haft en reducerad studieplan.  

I ett samtal kryssar de samtalande mellan turerna, samtalsämnen skiftar och 
ofta sker detta utan att de samtalande är medvetna om det. Ett samtal som i 
inledningen handlade om vädret kan mycket väl sluta som ett samtal kring 
till exempel resor och semestermål. Det spontana ”kallpratet” är oftast neut-
ralt och att i en sådan situation ta upp alltför personliga ämnen skulle kunna 
ses som ett övertramp mot de samtalskonventioner vi känner till. I institutio-
nella samtal, eller samtal kring personliga och svåra upplevelser däremot 
behandlas ämnesskiften ofta annorlunda eftersom sådana samtalssituationer 
kräver att de samtalande visar varandra stor empati. Då kan pauser fungera 
som ämnesinitierare (topic initial elicitor; Button & Casey 1984) då de sam-
talande tvekar inför att ställa en fråga eller inför att svara på en ställd fråga. 
Pauser kan då indikera att ett känsligt ämne står i begrepp att introduceras 
och ger samtalspartnern möjlighet att förbereda sig på detta. Ytterligare ett 
vanligt exempel på en ämnesinitierare är att använda sig av ordet men. Ge-
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nom att använda ordet men kan ett ämnesskifte göras och samtidigt bibehålls 
kopplingen tillbaka till det ämne som senast var aktuellt.  

I den aktuella analysen innebär identitetspositionering hur eleverna beskriver 
sig själva som elever i grundskolan i förhållande till rådande dominerande 
narrativer om den lyckade och den svaga eleven samt i förhållande till hur de 
har upplevt sina lärare i förhållande till den rådande narrativen om den gode 
läraren. 

Sammanfattning 
I detta avsnitt har den metodologiska hemvissten för studien presenterats. 
Studien grundar sig i den etnometodologiska traditionen där forskarögat 
riktas mot hur samhällsdeltagarna skapar, återskapar och upprätthåller struk-
turer i det kaos verkligheten antas bestå av. Intressant är att studera det för-
givettagna och det som i vardagligt tal kallas sunt förnuft. I föreliggande 
studie gestaltas detta förgivettagna av hur samtal organiseras och vad som 
sker i interaktionen mellan elev och SYV eller pedagog. Genom att anta ett 
dialogistiskt perspektiv riktas fokus mot hur den komplexa dubbelsidiga akt 
då de samtalande uttrycker sig själva och på samma gång tolkar varandras 
uttalanden i syfte att nå kunskap. Dynamiken mellan jaget och den andre 
uppstår i dialogen då de båda pendlar mellan att vara både talare och lyssna-
re. I samtalen kommer händelser av värde att introduceras, dessa händelser 
av värde kommer att redovisas som samtalsämnen (berättelsen om eleven, 
berättelsen om lärare och berättelsen om undervisningen) eller som aspekter 
av dessa ämnen. Dessa ämnen och ämnesaspekter kommer antingen att ingå 
i eller uteslutas ur de samkonstruktioner de båda gör under samtalets gång. 
Elevernas berättelser analyseras genom en narrativ analys av små berättelser 
där fokus ligger på att beskriva hur de positionerar sig själva som elever i 
grundskolan i förhållande till några dominerande narrativer om skolan. 
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ANALYS OCH RESULTAT 

Genom en samtalsanalys grundad i den etnometodologiska traditionen ana-
lyseras initiativ- och responsaktiviteter och hur de båda samtalande förhand-
lar sig fram till en gemensam förståelse om vad samtalet handlar om, uttr-
cykt i en gemensam problemformulering. Det övergripande samtalsämnet 
handlar här om elevers upplevelser av vilka faktorer som bidragit till att de 
inte har fått betyget godkänt i grundskolans kärnämnen (svenska, engelska 
och matematik) i år nio.  

I analysen av samtalen framträder två olika mönster som jag riktar uppmärk-
samhet mot. Det första mönstret handlar om hur ett pedagogiskt samtal om 
personliga upplevelser byggs upp och fokus ligger då på samtalets struktur i 
form initiativ och responsaktiviteter, hur pauser och ämnesinitierare används 
samt hur de samtalande förhandlar överenskommelser. Analysen visar också 
att det finns gemensamma drag i alla samtal, vilka skulle kunna peka på fak-
torer som särskiljer ett institutionellt pedagogiskt samtal i skolkontexten3 
från vardagliga samtal4 (se t.ex. Linell, 2005).  

Det andra mönstret jag riktar uppmärksamhet på är vad som händer med de 
samtalsämnen eleverna själva initierar i samtalet, då de gemensamma över-
enskommelserna formuleras. I alla de analyserade samtalen inleder samtals-
ledaren med en öppen fråga där eleven har möjlighet att initiera händelser av 
värde. Dessa ämnen kommer sedan antingen att behandlas direkt i samtalets 
inledning, att återintroduceras senare i samtalet eller att uteslutas helt ur 
samtalet. Genom att fokusera elevens inledande initiativ, återintroduktioner 
och samtalspartnerns respons framträder en bild av hur elevens uppfattningar 
kommer att bidra till eller uteslutas från de överenskommelser som görs. 
Samtalsanalysen kommer i ett första steg att beskriva hur elevens initiativ 

                                                      
3 I ett institutionellt samtal  finns det en skillnad i maktrelationer mellan samtalsparterna då de 
bedrivs mellan en person som i sin yrkesroll använder samtalet som metod och en person som 
i samtalet förväntas ge den professionelle för ändamålet nödvändiga uppgifter (t.ex. samtal 
mellan läkare – patient, och socialsekreterare – klient). I ett institutionellt samtal finns en 
samtalsagenda som bestämmer vilka samtalsämnen som står i fokus och spontana samtalsäm-
nen är inte vanligt förekommande (Adelswärd, 1995). 
4 Vardagliga samtal uppstår spontant i vardagliga situationer och där samtalsämnena inte på 
förhand är bestämda.  V ardagliga samtal uppstår i informella kontexter t.ex. under skolans 
raster, i personalrum, vid middagsbordet o.s.v.  
 
 
 



42 

mottas av samtalsledaren och vilken betydelse samtalsledarens respons har 
för det fortsatta samtalet. Genom att jämföra hur pedagogen respektive SYV 
hanterar elevernas initiativ framträder intressanta skillnader värda att fästa 
uppmärksamhet på.  

I ett andra steg kommer analysen att fokusera vilka samtalsämnen som initie-
ras i samtal och vem som initierar dessa samtalsämnen. I den andra delen av 
analysen kommer fokus att ligga på att beskriva den gemensamma problem-
formuleringen, men också på att beskriva vilka samtalsämnen som inte 
kommer att ingå i densamma. 

Alla samtalsutdrag är namngivna efter samma princip. Elevens pseudonym 
(se tabell 1) följs av utdragets ordningsnummer (t.ex. Nino:1, Nino:2). Först 
redovisas tre samtal med pedagog som samtalsledare och sedan tre samtal 
med SYV som samtalsledare. 

Både samtalen som förs mellan elev och mentor (i samtalsutdragen benämn-
da pedagog och förkortad ped.) och de som förs mellan elev och SYV inleds 
med en öppen fråga där eleven har möjlighet att initiera vad Button & Casey 
(1984) beskriver som händelser av värde.  

Individ- och skolrelaterade faktorer kommer att ligga till grund för hur jag i 
ett första skede söker efter de ämnen eleverna initierar i samtalen. För att 
förstå hur dessa initiativ kommer till uttryck utgår jag från att förståelse rela-
teras till det sociokulturella sammanhanget och i de samtal jag har analyserat 
innebär det att det finns en (anställd) pedagog - elev relation mellan de sam-
talande men också att det finns en vuxen - ungdom relation i desamma. I de 
analyserade samtalen är det elevens perspektiv på studiens huvudfråga som 
står i fokus. Samtalssituationen och dess kontext liknar de ordinära vägled-
ningssamtalen/mentorssamtalen men kan inte bli lika naturliga som i ett 
spontant samtal då samtalsledaren har ett antal samtalsfrågor som skall be-
handlas för att samtalet skall kunna ingå i studien.  

Det finns i mina analyserade samtal vissa likheter med de samtal Fredin 
(1993) och Sundberg (2004) har analyserat. Samtalsledaren är en anställd 
tjänsteman (en socialarbetare i Fredins fall, en rekryterare i Sundbergs fall 
och en mentor eller en studie- och yrkesvägledare i min undersökning) och 
situationen är välkänd för samtalsparterna och de samtalandes sociokulturel-
la roller är befästa. Eleverna tillhör en grupp som ofta betraktas som elever i 
olika former av svårigheter, vilket kan vara såväl skolsvårigheter som indi-
vidrelaterade problem, vilket kan påverka samtalsledarens roll. De samtal jag 
har analyserat kan också betraktas som riskabla samtal då de fokuserar ele-
vers svårigheter och problem. Analysen bygger på att de faktorer eleverna 
själva uppger har påverkat deras möjligheter att få betyg i grundskolans 
kärnämnen i år nio definieras och skrivs fram. Syftet är att beskriva hur de 
samtalande orienterar sig mot en gemensam problemformulering.  
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Samtalens inledning 
Jag har valt att fokusera på de samtalsämnen och ämnesaspekter som elever-
na introducerar i den direkta inledningen av samtalet. Detta eftersom de in-
troduceras som svar på den inledande frågan och därför kan betraktas som de 
faktorer eleverna först kommer att tänka på eller de faktorer som eleverna 
tillmäter störst betydelse i sammanhanget, eller de som elevernas väljer att 
dela med sig av. I samtalets inledning sker intressanta maktskiften som är av 
intresse för hur analysen av samtalen kommer att framstå. Genom att analy-
sera hur dessa samtalsämnen levereras och tas emot av de samtalande fram-
träder en bild av hur den gemensamma överenskommelsen tar form. De 
övergripande samtalsämnena som förekommer i de analyserade samtalen är 
1) berättelsen om eleven, 2) berättelsen om lärarna och 3) berättelsen om 
undervisningen. Både elever och pedagoger/SYV introducerar flera ämnes-
aspekter av dessa tre samtalsämnen. 

Pedagog eller SYV inleder samtalet med att ställa en öppen fråga. Eleven har 
i sin första tur makt att avgöra vilka samtalsämnen och ämnesaspekter som 
skall introduceras i samtalet. Här kan eleven påverka samtalets fortsättning 
genom att välja att introducera skolrelaterade faktorer, individrelaterade 
faktorer eller båda delarna. Eleven har också makt att undvika att svara på 
frågan eller att avstå helt från att svara. Pedagogen ger i sin nästa tur respons 
på elevens svar och har då makt att avgöra vilket eller vilka av de introduce-
rade samtalsämnena eller ämnesaspekterna som skall fokuseras.  

Varje talare har i sin egen tur möjlighet att påverka samtalets utkomst. I in-
ledningen av samtalet mellan Jon och pedagogen är det en trolig tolkning att 
samtalets personliga nivå förhandlas genom att Jon ställer flera uppskjutande 
frågor. 

Samtalsutdrag Jon:1. 
 1. Ped: jaha kan du beskriva hur din skoltid har varit¿  
 2.  (1,5)  
 3. Ped: på grundskolan¿ 
 4.  (2,3) 
 5. Jon: på grundskolan ä: (0,7) dä:ä¿ 
 6. Ped: ja 
 7. Jon: högstadiet¿ 
 8. Ped: ja du kan tänk- 
 9. Jon: eller ettan tvåan trean fyran femman sexan¿ 
 10. Ped: Ja- ja du kan tänka- 
→ 11. Jon: ja äh: dä va bra eller äh: ja vet inte de e:  
 12.  äh: asså när ja gick på ettan-  
 13.  (1,0) 
 14. Jon: ettan te femman så var dä så va ja tvungen å: (0,5)  
 15.  gå ut-  
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 16.  (1,1)  
 17. Jon: på: rast eller när dom hade typ 
 18.  engelska (0,7) så va ja tvungen å hoppa:: (0,3)  
 19.  typ hopprep å så för ja fick inte va mä på  
 20.  lektionerna på engelska å så för dom tyckte  
 21.  att inte ja behövde- (0,4) göra engelska.  
 22.  (0,7)  
 23. Jon. å svenska- (0,6) nä: °svenska tror j[a°  
 24. Ped:                                     [du fick  
 25.  inte gå till nån speciallärare då¿ 

Efter pedagogens inledande fråga (i rad 1) levererar Jon ett disprefererat svar 
i form av flera uppskjutande eller förtydligande frågor. Frågandet är potenti-
ellt känsligt och den utfrågade kan känna sig utsatt och ifrågasatt eftersom 
många kulturella normer omgärdar just frågandet och vem som har tillåtelse 
eller möjlighet att fråga om vad (Linell, 1998). Jon levererar i rad 11-23 ett 
svar på den fråga pedagogen ställde i rad 1. Svaret innehåller vad Button & 
Casey (1984) benämner händelser av värde, dels att Jon tillbringade engelsk-
lektionerna med att hoppa hopprep ute på skolgården, men också att han inte 
fick vara med på lektionerna eller att Jon inte ansågs behöva ”göra engels-
ka”. I Jons utvidgade svar förekommer flera artikulerade fördröjningar och 
pauser, vilka antyder att Jon behöver ta tid på sig för att formulera sitt svar, 
vilket kan vara ett tecken på att samtalets inledande fråga är ovanlig för de 
samtal som brukar föras mellan elev och mentor. I slutet av Jons tur uppstår 
en längre paus vid en möjlig turbytesplats som kan definieras av fallande 
intonation. Då Pedagogens respons uteblir fortsätter Jon sin tur. I rad 24-25 
ger pedagogen respons på Jons utvidgade svar i form av en följdfråga som 
också blir vad Button & Casey (1984) benämner en ämnesinitierare då följd-
frågan initierar en övergång till en ämnesaspekt av undervisningen som fo-
kuserar skolans organisation i stället för elevens personliga upplevelser. I 
samtalets inledningsfas är det vanligt med neutrala samtalsämnen och äm-
nesaspekter för att samtalet skall få en möjlighet att utvecklas på ett positivt 
och givande sätt. Känsliga ämnen återintroduceras först när de båda är över-
ens om på vilken personlig nivå samtalet skall hållas. Jon har i sin leverans 
av svar (i rad 11-23) makt att initiera samtalsämnen och ämnesaspekter i 
samtalet. Pedagogen har i sin tur makt att avgöra om dessa ämnen eller äm-
nesaspekter skall fokuseras eller om nya ämnen skall introduceras genom 
den respons som levereras. I samtalet mellan Jon och pedagog kommer pe-
dagogens följdfråga att introducera en ny ämnesaspekt, vilken pedagogen 
fokuserar i samtalets inledning.  

Samtalet mellan Nino och pedagogen inleds på ett för de analyserade samta-
len ovanligt sätt. I samtalets inledning är normalt samtalstonen artig och 
avvaktande (Linell. ms, 2009: u.a.). När pedagogen och Nino inleder samta-
let sker det genom att pedagogen ställer en öppen fråga i samtalets direkta 
inledning (rad1).  
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Samtalsutdrag Nino:1 

 1. Ped: beskriv ä:h hur din skoltid va- har varit¿ 

→ 2. Nino: mm::::m (1,9) den har varit ä::h sådär ja har inte (0,5)  

 3.  fått den hjälpen jag behöver.  

 4.  ( 2,7)  

 5. Nino: så::å ja har väl inte- dä ä väl därför ja inte fått  

 6.  Godkänt. 

→ 7. Ped: hur va du själv då¿ 

→ 8.  Nino: ja::eh (1,5) stöki. 

→ 9.  (1,1)  

→ 10. Ped: hur kommer dä sej att du inte fick ä:h betyg¿ 

 11. Nino: för att ja inte fick den hjälpen ja behövde.  

 12. Ped: vicken hjälp¿ (0,6) va ville du ha haft för hjälp då¿ 

 13. Nino: ja::eh har läs å ºsvårº- läs å skrivsvåriheter dä fick  

 14.  ja ingen hjälp mä.  

Nino levererar ett svar som är fyllt av pauser och fördröjningar (rad 2-6) där 
han introducerar en ämnesaspekt som är skolrelaterad. I de analyserade sam-
talen bemöts vanligtvis en tur fylld av pauser och artikulerade fördröjningar 
med stor respekt och hänsyn. I detta samtal levererar istället pedagogen en 
följdfråga som introducerar ett nytt individrelaterat samtalsämne (rad 7). 
Bytet av samtalsämne kommer oväntat och helt utan förvarningar i form av 
ämnesinitierare. Nino levererar i rad 8 ett prefererat svar som föregås av en 
artikulerad fördröjning (ja::eh), vilken kan antyda att frågan var oväntad 
och/eller svår att besvara. Nino levererar i sitt svar en minimal respons (en-
dast ett ord, stöki) efter vilket en tydlig turbytesplats uppstår då Nino sänker 
röstläget. Efter Ninos tur uppstår en paus (rad 9) innan pedagogen återigen 
tar turen. I rad 10 ställer pedagogen en fråga som återknyter till den inledan-
de frågan. Nino kan nu välja att återintroducera det samtalsämne han själv 
har introducerat (rad 2-3) eller ansluta sig till det samtalsämne pedagogen 
introducerade (rad 7). Nino återintroducerar det samtalsämne han själv har 
introducerat, vilket innebär att de två inte når en överenskommelse i detta 
skede. 

Nino har makt att i sin första tur leverera ett svar som initierar samtalsämnen 
och ämnesaspekter i samtalet. Den händelse av värde (Button & Casey, 
1984) han formulerar handlar om att han inte har fått den hjälp han har be-
hövt. Pedagogen har i sin respons makt att välja om de samtalsämnen eleven 
har initierats skall fokuseras eller om nya skall initieras, i detta samtal väljer 
pedagogen att introducera en helt ny ämnesaspekt. Pedagogens direkta fråga 
i rad 7 syftar till att få Nino att ge en bild av sig själv som elev. Samtalets 
inledning är ett exempel på hur ett asymmetriskt samtal kan se u t, i denna 
samtalsinledning innebär det att pedagogen inte bekräftar och accepterar de 
svar Nino ger på de ställda frågorna, utan istället verkar förvänta sig att få 
Nino att bekräfta och acceptera de uppfattningar han själv introducerar. 
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I samtalet mellan Clara och en pedagog kommer de individrelaterade pro-
blemen att behandlas på ett speciellt sätt. Dessa samtalsutdrag visar hur indi-
vidrelaterade problem kan ha en dubbel natur. De kan betraktas som faktorer 
som står utanför elevens kontroll samtidigt som de ur en annan synvinkel 
kan betraktas som faktorer som eleven kan påverka. De samtalande kommer 
att orientera sig mot en gemensam problemformulering genom en ”stegvis 
övergång” (se Sacks, 1992b:566 & Jefferson 1984a) vilket innebär att de 
samtalande glider över från det ena samtalsämnet till det andra. Clara börjar 
samtalet med att beskriva att de faktorer som påverkat att hon inte har fått 
betyg i år nio är individrelaterade, men att de står utanför hennes egen på-
verkan. Pedagogens bidrag i interaktionen förändrar perspektivet så at t de 
individrelaterade faktorerna beskrivs som möjliga för Clara att påverka. 

Samtalsutdrag Clara:1 
 1. Ped: så berätta lite nu hur dä har vatt(0,6)din skoltid  
 2.  på högstadiet 
→ 3. Clara: ä:h den har vatt tuff (0,5)ä::h har alltii: haft det  
 4.  svårt i skolan å så (0,7) ää::h dä har vatt 
 5.  jättejobbit tycker ja.  
 6.  (1,5)  
 7. Clara: har aldri fått nåra betyg å så här å inte °aldri  
 8.  klarat°- aldri fått nånting som ä (0,3) ä bra liksom 
 9.  (0,6)så ja har väl mest skitit i högstadiet liksom. 
→ 10. Ped: Skolka du mycket då¿ 
 11. Clara: ja  
 12.  (2,1) 
 13. Clara: ja va typ aldri i skolan sista tiden va ja inte 
 14.  dä i alla fall   
 15.  (1,4)  
 16. Clara: då va [ja sådär= 
→ 17. Ped:       [i slutet av nian eller¿                      
 18. Clara: =ja då va ja aldri i skolan  
 19.  (1,3)  
 20. Clara: °va ja inte° 
→ 21. Ped: sjuan å åttan va du i skolan då¿ 
 22. Clara: åttan va väl sådär men sexan sjuan va ja nästan  
 23.  allti i skolan liksom >men det gick junte så bra  
 24.  då heller< (1,0) men nian va väl den tiden som ja  
 25.  minst va i skolan iallafall 
→ 26. Ped: ja hö- hög frånvaro då¿ 
→ 27. Clara: ja jättehög 
→ 28.  (1,5) 
 29. Ped: när började dina svårigheter¿ 
→ 30. Clara: asså ja har haft dä ända sen ja va liten (0,4) ä::h  
 31.  (1,1)  
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 32. Clara: så asså mamma å pappa har allti liksom m- märkt på  
 33.  mig att ja va sådär stimmi å gapi å liksom å de  
 34.  ligger liksom ADHD i släkten så att ä:h (0,4)  
 35.  ((Harklar)) ja har haft dä ända sen ja gick på dagis  
 36.  å så så har ja vatt spralli å haft svårt i skolan  
 37.  å:: °allt sånt där liksom° 
 38. Ped: men när upptäckte du själv att du hade svårt¿ 
 39.  (1,8)  
 40. Clara: äh: asså  
 41.  (1,7) 
 42. Clara: ja ja kände mig liksom dåli som liksom- 
 43.  alla andra klarade ju vissa grejer men inte ja 
 44. Ped: när märkte du dä da¿ 
 45.  (2,1)  
 46. Clara: så fort som vi börja skolan typ 

I samtalets inledning introducerar Clara flera faktorer som har påverkat hen-
nes möjligheter att få betyg i grundskolans kärnämnen. Claras första tur (rad 
3-9) är full av pauser och fördröjningar som kan visa att hon behöver tid att 
tänka för att formulera sig, vilket kan bero på att hon introducerar individre-
laterade och känsliga ämnen. I rad 10 ställer pedagogen en direkt fråga om 
Claras frånvaro. I detta avsnitt kan man se att det uppstår ett samtal i samta-
let då de båda samtalande ser problemet ur olika perspektiv. Genom sina 
följdfrågor och uppbackningar (i rad 17, 21 oc h 26) fokuserar pedagogen 
Claras frånvaro. I rad 27 kommer de båda fram till en överenskommelse och 
i rad 28 uppstår en paus innan nästa samtalsämne introduceras. Pedagogen 
ställer då en fråga som fokuserar en individrelaterad faktor. Clara levererar 
ett prefererat svar på pedagogens fråga och fortsätter sin tur med att återin-
troducera den ämnesaspekt hon själv introducerade i samtalets inlednings-
fråga. 

I detta samtalsutdrag blir det tydligt hur gemensamma överenskommelser 
förhandlas och hur mycket det krävs av den enskilda eleven eller pedagogen 
i detta arbete. Clara introducerar i samtalets inledning ett samtalsämne som 
kan tolkas på olika sätt och ses ur olika synvinklar. Clara introducerar pro-
blemet som en individrelaterad faktor, vilken hon inte kan ta ansvar för. Pe-
dagogen kommer då att genom en ”stegvis övergång” (Sacks, 1992b) att 
beskriva ämnet på ett sätt som kräver personligt ansvarstagande från Claras 
sida. Clara motsätter sig denna beskrivning genom att återintroducera en 
ämnesaspekt hon själv har introducerat i samtalet.  

I samtalet mellan Danne och SYV inleder återigen en öppen fråga samtalet. 
Danne introducerar även här flera faktorer som kan betraktas vara händelser 
av värde. Han berättar inledningsvis fritt (rad 5-25) om sina upplevelser av 
skolan, medan SYV backar upp o ch ställer följdfrågor. Den uppbackning 
SYV ger genom samtalssekvensen visar att hon lyssnar och att Danne fortfa-
rande har ordet. 
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Samtalsutdrag Danne:1 
 1. SYV: då tänkte jag att vi bara kunde börja i den- i den änden  
 2.  att du- kan du inte berätta lite om hur din skola har  
 3.  vatt ifrån du va liten till du (0,6) blev så här stor  
 4.  ((SKRATTAR)) 
→ 5. Danne: ja:: jag har väl haft det ganska jobbigt ändå  
 6. SYV: okej 
 7. Danne: för ä:h ja jag har väl ändå inte vatt den lugnaste (0,6)  
 8.  å:h att man blev väl mest utsatt då utav både lärare å  
 9.  elever då 
 10. SYV: på vilket sätt då¿ ända sen du va liten eller¿ 
 11. Danne: ja nästan  
 12.  (1,4) 
 13. Danne: ja har inte haft väl- ä::h eller jättemycket  
 14.  vänner så det är ju inte (1,1)  
 15. SYV: nähä nähä 
 16. Danne: så det har vatt mest så lite utsatt m[ä  
 17. SYV:                                      [okej 
 18.  (1,4)  
 19 Danne: s-  
 20.  (1,4)  
 21. Danne: bråkig har ja vatt m[ä 
 22. SYV:                     [jaha ja 
 23. Danne: (0,5) de är väl därifrån alltingen b[örja  
 24. SYV:                                     [okej 
→ 25. Danne: att det har inte gått så bra för mej ºi skolanº  
→ 26.  (5,4) 
→ 27. SYV: nu säger du massa saker här på en gå[ng  
 28. Danne:                                     [ja 
 29. SYV: ((SKRATTAR)) äh dels så säger du att du själv har vatt 
 30.   lite brå[ki¿ 
 31. Danne:          [ja 
 32. SYV: men samtidigt så säger du att du har vatt lite utsatt¿ 
 33. Danne: ja det har jag 
 34. SYV: både av lära[re  
 35. Danne:             [ja 
 36.  (0,7)  
 37. SYV: å av lite °klasskompisar å s[å° 
 38. Danne:                             [mm 
 39. SYV: (3,6)  
 40.  å det började nästan med en gång(0,4)känner du ell[er¿ 
 41. Danne:                                                   [ja 
→ 42. SYV: när du °började skolan°¿ var gick du i skolan först  
 43.  då gick du i¿ 
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I slutet av Dannes tur på rad 25 sänker han rösten, vilket kan visa att han har 
avslutat sin tur och lämnar över turen till SYV. Danne har introducerat flera 
känsliga och personliga ämnen vilka måste behandlas respektfullt i samtalet. 
Pausen som uppstår i rad 26 kan tyda på att de båda har uppfattat att de äm-
nen Danne har introducerat är personliga och känsliga. SYV som samtalsle-
dare har möjlighet att välja en av de händelser av värde som Danne har in-
troducerat. SYV återintroducerar flera av de ämnesaspekter Danne har initie-
rat, denna återintroduktion fungerar också som en sammanfattning, (rad 27-
40) i vilken de båda visar varandra stor respekt. Sammanfattningen resulterar 
i att SYV initierar en stegvis övergång till en ny ämnesaspekt i rad 42. Enligt 
Jefferson (1984a) är det möjligt att en kombination av summering av pro-
blemets kärna och en orientering mot ett nytt ämne är ett sätt för den som 
framställer problemet att avsluta sin problemframställning.  

Samtalet innehåller också överlappande tal, vilket ger en känsla av att de 
båda tar samma perspektiv och att de skapar en känsla av samhörighet. Sam-
hörighet och vi-känsla skapas också genom de skratt som förekommer i sam-
talets inledning (rad 4 och rad 29). Gail Jefferson (1984b) har uppmärksam-
mat skrattets roll i samtal om problem. Hon visar att skrattet kan skapa ett 
närmande mellan de två samtalande, och att skrattet inte måste antyda en 
humoristisk ton utan istället kan indikera vilket svar som är förväntat. I tal 
om problem kan skrattet vara en möjlig reträttväg eller en väg genom vilken 
ett problem kan tonas ner eller negligeras. Jeffersons (a.a.) studier visar ock-
så att det oftast är den som beskriver problemet som introducerar skrattet i 
samtalet. I samtalet mellan SYV och Danne är det Danne som beskriver 
problemet, men det är SYV som introducerar skrattet. Den svarande har två 
möjliga responsalternativ på skratt, antingen väljer den svarande att skratta 
tillsammans med problemframställaren eller att låta bli, oftast väljer den 
svarande att inte skratta i responsen på en problembeskrivning utan mottaga-
ren måste ofta övertygas att delta i skrattet genom flera steg och turer i sam-
talet. Danne väljer att låta bli att delta i skrattet. Båda samtalsparterna måste 
vara mycket uppmärksamma på skratt i ett samtal som fokuserar problem då 
skrattet visar både talarens utsatthet och mottagarens förmåga att uppfatta 
denna utsatthet (Jefferson 1984b: 346-367).  

I samtalsutdrag Hanna:1 inleder SYV samtalet med vad som i dagligt tal 
benämns kallprat, vilket är vanligt i ett samtals inledningsfas (Linell. ms, 
2009: u.a.). 

Samtalsutdrag Hanna:1 

 1. SYV: jaha nu har du gått här hos oss (0,4) på individuella  
 2.  progr[ammet 
 3. Hanna:      [mm    
 4. SYV: vad va dä som fattades betyg i¿ 
 5. Hanna: °matte° 
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 6. Ped: matte (0,5) just dä så va dä mm hm (0,6) så då blev  
 7.  det (0,4) individuella progra[mmet¿ 
 8. Hanna:                              [mm 
→ 9. Ped: va tror du det var¿= 
→ 10. Hanna: =att dä va stor klass  
 11.  (1,3) 
 12. Hanna sen e:h (0,9) ja vet inte hade svårt å koncentrera  
 13.  [mej 
 14. Ped: [mm hm  
→ 15. Hanna: (1,1) ja fick inte den hjälpen (0,4) °som ja behövde°  
→ 16.  (2,1) 
→ 17. Ped: va ni stor klass¿  
 18.  (1,7) 
 19. Ped: eller när började ahä- ty- ty tyckte du matte va svårt  
 20.  eller¿ 
 21. Hanna: ja jag har alltid tyckt att matte va svårt  
→ 22. Ped: jaha (0,8) okej (0,9) hur många va ni i den klassen¿  

SYV erbjuder Hanna genom en underförstådd fråga i rad 9 att som nästa 
turtagare introducera händelser av värde (Button & Casey, 1984). Hanna 
levererar svaret direkt och utan fördröjning (prefererat svar) och introducerar 
flera ämnen värda att fästa uppmärksamhet på (rad 10-15). I det direkta sva-
ret initierar Hanna en skolrelaterad faktor. Efter en längre paus byter hon 
perspektiv och initierar nu individrelaterade faktorer. Fördröjningarna och 
pauserna i Hannas fortsatta svar (rad 11-15) kan tolkas som att de ämnen hon 
initierar upplevs som svåra att tala om. I rad 15 sänker Hanna röstläget vilket 
kan vara ett tecken på att hon har avslutat sin tur. I rad 16 uppstår en längre 
paus. Liknande pauser uppstår i så gott som alla samtal, ofta i samband med 
ämnesskiften, och ingen av de samtalande verkar reagera negativt på dem 
utan samtalet flyter friktionsfritt. SYV tar i sin nästa tur (rad 17) först upp ett 
av de ämnen Hanna initierat, en skolrelaterad faktor genom att ställa en frå-
ga. Hannas respons dröjer och efter en längre paus initierar pedagogen en 
individrelaterad faktor vilken behandlas mycket ytligt i denna fas av samta-
let. SYV backar upp Hannas svar men orienterar sig mot ett byte av samtals-
ämne genom att i rad 22 återintroducera en av de ämnesaspekter Hanna tidi-
gare har introducerat. Enligt Sacks (1992b) är en prototypisk väg att komma 
ifrån ett samtalsämne att producera ett yttrande som tydligt markerar att ett 
nytt ämne skall introduceras. Trots att eleven ger ett utvidgat svar, som inne-
håller såväl skolrelaterade som individrelaterade faktorer, på den fråga SYV 
ställer i rad 9 kommer samtalet att fokusera en skolrelaterad faktor (rad 17 
och rad 22) vilket kan bero på att samtalet fortfarande befinner sig i en in-
ledningsfas och att samtalsledaren (SYV) kan anse att precis som Linell (ms, 
2009: u.a) beskriver kan det individrelaterade ämnet vara för känsligt för att 
ta upp här.  
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Inledningen av samtalet mellan SYV och Lisa börjar lite avvaktande där 
SYV ställer frågor som är vanliga i inledningen av ett samtal där de båda 
förhandlar hur personligt och självutlämnande samtalet skall bli.  

Samtalsutdrag Lisa:1 

Lisa berättar om sin tidigare skolgång genom att använda sig av en ”stegvis 
övergång” (se Sacks, 1992b:566 & Jefferson 1984a) där hon i rad 7 beskri-
ver sin skolgång som ”hyfsat okej” vilket kan upplevas som ett positivt om-
döme. SYV:s respons på Lisas svar innehåller flera artikulerade pauser (j::a 
och ä:h) vilket kan antyda att svaret var oväntat. SYV omformulerar den 
inledande frågan i rad 12 efter att ha ställt en fråga om Lisas tidigare 
skoltillhörighet. I rad 17 introducerar Lisa en händelse av värde (Button & 
Casey, 1984) samtidigt som hon förändrar beskrivningen av sin skoltid. Lisa 
introducerar problemet först efter en lång paus (i rad 16), vilken kan ge sig-
naler om att hon står i begrepp att introducera ett personligt och känsligt 
ämne. Efter att ha introducerat problemet sänker Lisa röststyrkan vilket får 
SYV att ge respons i form av en uppbackning (mm, rad 18) men trots att det 
uppstår en längre paus innan Lisa fortsätter sin berättelse verkar de båda vara 
överens om att denna sänkning av röststyrka inte indikerade en turbytesplats. 
Lisa kan därför efter den långa pausen fortsätta sin tur och då utveckla sina 
tankar om sin tidigare skoltid. Den långa pausen som uppstår verkar vara en 
prefererad tur då den inte innebär några svårigheter för de samtalande att 

 1. SYV: så då ska vi se (1,2) ska vi börja me (0,4) å prata lite  

 2.  om din skoltid å mä skoltid här betyder dä asså ä::h din  

 3.  ä:h tid innan du började på gymnasiet 

 4. Lisa: j::a okej 

 5. SYV: hur du tycker den va å så där¿  

 6.  (3,7) 

→ 7. Lisa: jaha ä:h jo den va väl hyfsat okej °va den° 

 8. SYV: j::a du ä:h gick ä:h på högstadiet här i centrum¿ 

 9. Lisa: ja på östra 

 10. SYV: ja just dä:  

 11.  (2,1) 

→ 12. SYV va kommer du ihåg från din skoltid när du va liten¿ 

 13.  (2,3)  

 14. Lisa: mellanstadiet eller¿ 

 15. SYV:  ja  

→ 16.  (3,6)  

→ 17. Lisa: ä:h ja hade ju så här extrahjälp å sånt °va d[ä° 

 18. SYV:                                              [mm 

 19.  (2,4)  

 20. Lisa: °så dä va väl så° där fick ju aldri nåt godkänt i 

 21.  allafall °eller så° 



52 

fortsätta samtalet. Pågående talare behåller turen trots att det är en möjlig 
turbytesplats.  

Sammanfattning – samtalets inledning 
De analyserade samtalen inleds alla med öppna frågor där eleven har möjlig-
het att introducera händelser av värde (Button & Casey, 1984), vilket alla 
elever gör. Pedagogers och SYV:s respons på dessa introduktioner ser olika 
ut. Det är vanligare att pedagoger ställer följdfrågor som initierar nya ämnen 
medan SYV ofta ger respons i form av uppbackningar där elever uppmuntras 
att behålla turen. Pedagogen initierar ofta nya samtalsämnen eller ämnes-
aspekter genom att ställa direkta frågor. Dessa är ofta av personlig karaktär. 
SYV väljer ofta att fokusera ett av de samtalsämnen eller ämnesaspekter som 
eleven har introducerat och då väljer oftast SYV att fokusera de mer neutrala 
och inte så känsliga ämnesapekterna. Valen av samtalsämnen och ämnes-
aspekter i samtalets inledning visar det ansiktsarbete (se Goffmans face-
work,) som försiggår då samtalets nivå skall förhandlas. Linell (ms, 2009: 
u.a.) konstaterar att inledningen av ett samtal är viktigt för hur samtalets 
fortsättning skall gestaltas. Personliga och känsliga samtalsämnen och äm-
nesaspekter passar inte i samtalets inledning utan skjuts upp till ett senare 
tillfälle i samtalet då de båda samtalande har kommit överens om vad som 
kan samtalas om och på vilken personlig nivå samtalet skall föras. Eleven 
har i sin första tur (respons på pedagogens öppna fråga) makt att initiera 
händelser av värde. Dessa händelser av värde hanteras i en uppbackande tur 
av pedagog eller SYV som avgör vilka som skall fokuseras i samtalets in-
ledning. 

Återintroduktioner och samkonstruktioner 
Då de båda samtalande orienterar sig mot en gemensam problemformulering 
kommer samtalsämnen och ämnesaspekter att återintroduceras under samta-
let. Detta kan ske i flera steg. Både elev och pedagog eller SYV återintrodu-
cerar såväl de samtalsämnen och ämnesaspekter som de själva har initierat 
men också sådana som initierats av den andre.  

I samtalsutdrag Jon:2 återintroducerar pedagogen ett samtalsämne Jon har 
introducerat genom att först repetera vad Jon tidigare har berättat och sedan 
ställa en öppen fråga (rad 88). Pedagogens öppna fråga anknyter till det sam-
talsämne Jon initierade i samtalets inledning, men introducerar en ny aspekt 
av detta ämne. Jon har då möjlighet att välja hur personligt han skall svara på 
frågan och kan i sitt svar introducera nya, eller återintroducera händelser av 
värde (Button & Casey, 1984). 
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Samtalsutdrag Jon:2 

 82. Ped: men i åttan när du började få gå ifrån då¿ 

 83. Jon: nä men asså ja har börjat gå ifrån redan i sexan  

 84. Ped: jaha 

 85. Jon: då gick ja ifrån först till lilla gruppen å sen till en  

 86.  annan grupp dom bytte ju så upp till den andra gruppen  

 87.  asså °så dä-° 

 88. Ped: men hur kändes dä da¿ 

→ 89. Jon: asså dä kändes väl- asså dä kändes bra å ha s- extrastöd  

 90.  °men°  

→ 91.  (2,7) 

 92. Jon: ibland så ä dä väl lite  

→ 93.  (2,1) 

 94. Jon: °jobb[it också-° mm= 

 95. Ped:      [ja:a.                   

→ 96. Jon: =°både och° 

→ 97. Ped: för vi har ju pratat lite också ibland att du inte vill  

 98.  ta emot hjälp eller såhär ri- riktit kanske vill  

 99.  erkänna att du har svårt ibland ä dä så eller¿ 

→ 100. Jon: asså dä ä klart alla- a- alla har ju svårt på nåt sätt  

 101.  så ä de ju 

→ 102.  (2,1) 

 103. Ped: mm blir inte så motiverad å jobba [när man= 

 104. Jon:                                   [nä:ä 

 105. Ped: =får höra att man ä dåli hela tiden eller¿ 

 106. Ped: nä:ä 

I rad 89-96 levereras Jons svar först efter viss tvekan och en reparation. Han 
inleder både turen och reparationen med en artikulerad fördröjning (asså). 
Ordet ’men’ fungerar i turen som en ämnesinitierare, det uttalas med lägre 
röststyrka än de andra orden och följs av en lång paus. Jon introducerar nu 
en ämnesaspekt som fokuserar hans upplevelser av stödundervisningen. Jons 
tur präglas av flera längre pauser (rad 91 och 93) vilka kan visa att Jon intro-
ducerar ett personligt och känsligt ämne. Turbyte sker inte förrän Jon gör en 
kortare sammanfattning i rad 96 (”både och”) vilket kan ger en signal till 
pedagogen att ta turen. Jons tur framstår som en sammanfattning då han 
sänker röstläget och på så sätt visar att turen är avslutad.  

När pedagogen i rad 97 tar turen gör hon en återkoppling till tidigare samtal 
de två har haft. Jons problem framställs nu på ett nytt sätt. Genom att ställa 
en direkt fråga till Jon ger pedagogen honom möjlighet att acceptera detta 
påstående som en del av den gemensamma överenskommelsen, vilket Jon 
avböjer (rad 100) genom att introducera en ny ämnesaspekt. Efter den långa 
pausen i rad 102 initierar pedagogen ytterligare en ny ämnesaspekt. Pedago-
gen och Jon kan sägas föra ett samtal med två parallella ämnesaspekter, dels 
Jons upplevelser av stödundervisningen, men också den ämnesaspekt peda-
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gogen har introducerat om Jons eget ansvar och hans inställning till skolar-
betet. De båda fokuserar mer på att presentera sin egen uppfattning än att gå 
varandra till mötes, vilket bidrar till att det uppstår en asymmetri i samtalet. 
Att Jon i sin tur på rad 100-101 övergår från att tala om sig själv till att refe-
rera till alla elever kan visa att han tar avstånd från pedagogens uppfattning.  

I samtalets fortsättning återintroducerar pedagogen ytterligare en av de äm-
nesaspekter Jon har introducerat.  

Samtalsutdrag Jon:3 . 

→ 183. Ped: fast dä ä ju lite som du säger att du saknar ju ord  

 184.  fast de kanske inte ä så konstit heller¿ 

 185. Jon: nä 

→ 186. Ped: eftersom du har valt bort engelskan  

 187. Jon: °de e ju de° 

 188. Ped: tidigt ju¿ 

→ 189. Jon: ja men- men dä e ju de ja menar för att dä här do å das  

 190.  å alla de här grammatiken dä lärde man sej då när ja va  

 191.  borta de sa mina lärare sen dom bara jamen asså du- k-  

 192.  du ha såhär asså du ä dukti på engelska du kan de vet  

 193.  vi ju att du kan å du kan få godkänt å vi tror tomä  
 194.  att du kan få högre men du har inte- du har inte vatt  
 195.  på lektionerna du har inte fått i- du har inte fått den  
 196.  (0,4) hjälpen el- eller så som du behöver du borde ha  
 197.  vatt från e- början från när vi börja mä engelska i 
 198.  grundskolan 
→ 199. Ped: vatt mä hela tiden¿ 
 200. Jon: ja vatt mä hela tiden (0,9) de ä därför ja kan ju dom  
 201.  här typ lite svårare grejerna å sen ä de dä här lätta  
 202.  som ja har missat °de ä de som-° de ä de som gör att  
 203.  engelskan går som de gör 

I samtalsutdragets inledning återintroducerar pedagogen en tidigare initierad 
ämnesaspekt (att Jons engelska ordförråd inte är tillräckigt omfattande). Ge-
nom att ställa en direkt fråga i rad 183-184 får hon ett prefererat svar av Jon. 
I sin respons på Jons svar (rad 186) återintroducerar pedagogen en ämnes-
aspekt hon själv har initierat i samtalet. Genom att återintroduktionen sker i 
form av en uppbackning framstår den som en gemensam överenskommelse. 
De snabba turbytena i sekvensen gör att ämnesaspekterna skiftar fort och Jon 
reagerar inte direkt på pedagogens yttrande. I rad 189 inleder Jon sin tur med 
’ja men’ som är en ämnesinitierare som både hänvisar tillbaka till föregående 
samtalsämne och på samma gång initierar att en ny ämnesaspekt kan komma 
att introduceras. Han för in en ämnesaspekt där han preciserar sina problem 
och distanserar sig från pedagogens syn på det ämne hon har initierat. Karls-
son (2007) beskriver hur de elever hon har intervjuat beskriver sig som duk-
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tiga elever, vilket stämmer väl på det yttrande Jon gör. Till skillnad från det 
mönster hon beskriver där eleverna inte ser någon anledning att försöka mot-
säga bilden av sig själva som problematiska elever, accepterar inte Jon bil-
den av sig själv som en problematisk elev. Jon inleder sin tur (rad 189-198) 
med att återintroducera en ämnesaspekt han introducerade i samtalets inled-
ning (att han inte var med på engelsklektionerna). Han fortsätter sedan ge-
nom att referera till vad lärare har sagt om honom som elev. Hans yttrande 
står i kontrast till den bild pedagogen ger av Jon under hans tidigare skoltid. 
I rad 199 v isar pedagogen genom sin följdfråga att hon har uppfattat Jons 
protest mot hennes tolkning och i samtalsutdragets sista rader står Jons upp-
fattning oemotsagd, men de båda är ännu inte överens om den gemensamma 
problemformuleringen. 

I inledningen av samtalsutdrag Jon:4 ställer pedagogen en fråga som även 
innehåller ett påstående om Jons läxläsning och en beskrivning av honom 
som elev (rad 233-236). 

Samtalsutdrag Jon:4 

→ 233. Ped: dä här mä läxer om man säge::r (1,7) dä har du ju fått  

 234.  läxer men du har ju inte gjort dom eller så men har du  

 235.  fått hjälp hemma mä läxer å så å som du känner att du  

 236.  har behövt¿ 

 237.  (3,2)  

 238. Jon: dom ställer allti upp om ja frågar eller så °men°  

 239.  (1,1) 

 240. Jon: asså asåå om ja skulle fråga min mamma om nånting  

 241.  självklart skulle hon lä- hjälpa mej å så 

 242. Ped: mm 

→ 243. Jon: ºmen de ä asså º 

 244.  (0,9) 

 245. Ped: men du har ente lagt nån tid på läxläsning eller¿ 

→ 246. Jon: jo de ä klart asså- man- jo visst har ja gjort dä ºmenº  
→ 247. Ped: ja¿ 
 248. Jon: när dä ä för svårt då asså då puttar man det sej undan  
 249.  liksom 
→ 250. Ped: ja då blir de- då tappar du motivationen¿  
 251. Jon: ja 

Frågeintonationen i pedagogens tur visar att hon lämnar turen till Jon. Jon 
har tidigare under samtalet protesterat mot att bli beskriven som en proble-
matisk elev och tvingas nu välja mellan att svara på en ställd fråga eller att 
återigen protestera mot denna beskrivning. Den långa pausen innan Jons tur 
kan visa att han är medveten om att han står inför detta dilemma. Efter pau-
sen ger Jon ett utvidgat och prefererat svar på pedagogens fråga. Pedagogen 
ger uppbackning som kan syfta till att uppmuntra Jon att fortsätta berätta. 
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När Jon tar turen efter pedagogens uppbackning (rad 243) avböjer han detta 
erbjudande genom ett yttrande som indikerar att han har avslutat sin berättel-
se. Det uppstår en längre paus efter Jons tur och efter pausen tar pedagogen 
turen och återintroducerar nu J ons arbete med läxläsning som en ämnes-
aspekt. I slutet av sin tur (rad 246) använder Jon en ämnesinitierare (men, 
som uttalas med lägre röststyrka) och får i pedagogens nästa tur (rad 247) 
respons som uppmuntrar honom att utveckla sina tankar. Jon kan nu initiera 
en ny ämnesaspekt (läxornas svårighetsgrad), vilket pedagogen accepterar 
(rad 250) genom att i sin respons koppla Jons yttrande till ytterligare en äm-
nesaspekt (motivation) som hon nu introducerar och som Jon accepterar. De 
båda kommer nu överens om en del av den gemensamma problemformule-
ringen, att känna sig motiverad. 

I samtalet mellan Nino och pedagogen ökar avståndet mellan de båda och 
det blir tydligt att samtalet inte präglas av den dialogicitet vi normalt för-
knippar ett samtal med. Det uppstår en markant asymmetri som gör att de 
båda måste arbeta hårt för att kunna orientera sig mot en gemensam över-
enskommelse. Ett samtal bygger på att turerna återkopplar till det som tidi-
gare sagts, men också tillför nya dimensioner i samtalet för att samtalet skall 
utvecklas. Pedagogens direkta frågor och Ninos minimala responser på dessa 
frågor visar hur denna asymmetri gör att Nino hamnar i försvarsställning.  

Samtalsutdrag Nino:2 

→ 24. Ped: mm (1,0) tycker du att du får bättre hjälp nu¿ 

 25. Nino: nä:: 

 26. Ped: nä:ä 

 27.  (3,0) 

 28. Ped: va tycker du att du ska få ha för hjälp¿ 

 29.  (0,5) 

→ 30. Nino: ja ve'nte 

 31.   (2,1) 

 32. Nino:  ºdä ä ju°  

 33.  (0,8) 
 34. Nino: ºingen aning° 
 35.  (1,7) 
 36. Ped: personlig assistent eller¿ 
 37.  (1,0) 
 38. Nino: ja ve'nte 
→ 39. Ped: va kan du göra själv för att bli bättre¿ 

I rad 24 å terkopplar pedagogen till en ämnesaspekt Nino har introducerat 
tidigare i samtalet genom att ställa en fråga om den hjälp Nino upplever att 
han får nu. Nino ger en minimal men kraftfull respons på frågan, vilket får 
pedagogen att ställa en följdfråga som återigen ställer Nino i försvarsställ-
ning. Ninos svar i rad 30-34 innehåller långa pauser och artikulerade för-
dröjningar, vilka kan visa att frågan inte är väntad eller att den är svår att 
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besvara. Pedagogens följdfrågor får inte heller en respons som gör att samta-
let kan gå vidare. Bytet av ämnesaspekt sker återigen utan ämnesinitierare 
eller andra tecken på att ett ämnesskifte skall ske. Pedagogen ställer i rad 39 
en fråga där Nino försätts i en situation där han riskerar att förlora ansiktet. 
Pedagogens ämnesskifte ökar den asymmetri som redan har byggts upp i 
samtalet och för att de samtalande skall kunna avsluta samtalet i samförstånd 
krävs nu att någon går den andre till mötes, om detta inte sker riskerar de 
båda att tvingas avsluta samtalet i oenighet vilket kan innebära att samtalet 
avslutas i osämja. I samtalet mellan pedagog och Nino har asymmetrin mel-
lan de båda samtalande ökat under samtalets gång och när de båda kommer 
fram till en punkt där samtalet skall avslutas krävs det att de båda arbetar för 
att nå samförstånd. Pedagogen öppnar samtalsavslutningen genom att ställa 
ytterligare en öppen fråga med anknytning tillbaka till de samtalsämnen och 
ämnesaspekter som tidigare har initierats. Pedagogen återintroducerar så att 
säga sin egen fråga igen. 

Samtalsutdrag Nino:3 

 62. Ped: ja::a (0,5) va önskar du att (0,5) skulle ha varit  

 63.  annerlunda på högstadiet för att du skulle ha kunnat  

 64.  fått ett fullständigt betyg¿ 

→ 65. Nino: va sa ru¿ 

 66. Ped: va skulle du vilja att det skulle vart annerlunda på  

 67.  högstadiet för att du skulle ha fått ett godkänt betyg  

 68.  i alla ämnen¿ 

 69. Nino: nä men (0,7) ja::a ä::h skulle nog inte ha skolkat så  

 70.  mycke 

→ 71.  (2,6) 

 72. Ped: hur kommer dä sej att du skolka mycke då¿ 

 73. Nino:  ä::h men skoltrött  

I stället för att svara ställer Nino en förtydligande fråga (rad 65), vilket kan 
indikera att den öppna frågan är oväntad då den inte skiljer sig från de frågor 
pedagogen har ställt tidigare under samtalet (se samtalsutdrag Nino:1 och 
Nino:2). Nino svarar på frågan först när pedagogen har upprepat den. I sitt 
svar tar Nino på sig ett personligt ansvar för att han inte fick betyg i grund-
skolans kärnämnen i år nio och går därmed pedagogen till mötes. Samtalet 
mellan pedagogen och Nino illustrerar hur en gemensam problemformule-
ring kan uppstå utan att de båda har en samsyn och där den enes maktposi-
tion kan avgöra hur problemet skall formuleras. Pedagogen har makt över 
Nino i sin roll som betygsättare och ansvarig lärare. I samtalet kommer där-
för pedagogens förförståelse att ligga till grund för den gemensamma pro-
blemformuleringen. Nino gör i början av samtalet försök att formulera pro-
blemet ur sitt perspektiv, men då pedagogen inte går Nino till mötes är det 
Nino som möter pedagogen för att samtalet skall kunna avslutas i samför-
stånd. 
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I fortsättningen av samtalet mellan pedagog och Clara kommer pedagogen 
att återintroducera en samtalsaspekt (Claras upplevelser av att vara annor-
lunda) som inte fullt ut kom att fokuseras genom att Clara till en början (i 
samtalsutdrag Clara:1) avstod från att svara på pedagogens fråga.  

Samtalsutdrag Clara:2 

→ 56. Ped: hur kändes dä då då när du upptäckte dä (0,4) eller  

 57.  börja märka dä själv¿ 

 58.  (1,3)  

→ 59. Clara: att jag-¿ 

 60. Ped: att du hade svårt för vissa saker som dina kamrater  

 61.  klara av 

→ 62. Clara: ja har allti tyckt att dä har vatt den jobbigaste biten  

 63.  mä skolan liksom att ja inte har klarat nånting å (0,2) 

 64.  i början så tyckte ja liksom att dä va en cool grej att  

 65.  liksom asså att va den där bråkiga typen å inte få nåra  

 66.  betyg liksom men ä::h nu när man- inser man ju liksom  

 67.  bara att man helst skulle vilja va den typen som (0,2)  

 68.  hade bra betyg °å klara skolan° för att dä- (0,4) ja  
 69.  tyckte väl att ja hade dä å skylla på liksom att va den  
 70  där bråkiga typen å inte klara läxorna å sånt där å dä  
 71.  va skönt å ha en sån sak å skylla på men under tiden så  
 72.  så (0,5) märkte jag liksom att (0,6) man kommer inte  
 73.  framåt genom de °liksom° 
 74.  (1,4) 
→ 75. Ped: va klok du ä Clara (2,1) egentligen de kanske inte ä  
 76.  alla som ser dä där att man kanske skyller på den där  
 77.  bråkiga sidan 
 78. Clara: ja::a ja  
→ 79. Ped: men vilka kärnämnen fick du i- inte betyg i¿  
 80. Clara: alla 

Efter att pedagogen i rad 56 har återintroducerat en ämnesaspekt uppstår en 
längre paus innan Clara implicit begär ett förtydligande av frågan i rad 59. I 
rad 62-73 ger Clara ett långt och uttömmande svar på pedagogens fråga. 
Pedagogens respons i rad 75 återanknyter till Claras svar och godkänner att 
ämnesaspekten ingår i de samtalandes gemensamma problemformulering. 
Claras respons i rad 78 kommer att ge pedagogen en möjlighet att göra ett 
ämnesskifte som gör att de nu går vidare till nästa samtalsämne. Ett institu-
tionellt samtal (i det här fallet mellan en pedagog och en elev) har oskrivna 
regler som de båda samtalande känner till och följer, en av dem är att de 
samtalande skall vara överens om de slutsatser som dras av samtalet och i 
detta fall visar de samtalande på en kompromiss som leder fram till att de 
båda, på olika sätt, kan känna sig nöjda med en avslutning av den fokuserade 
ämnesaspekten. I institutionella samtal orienterar sig deltagarna mot vissa på 
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förhand bestämda mål för det aktuella samtalet. ”De institutionella samtals-
typerna karaktäriseras således av att de har bestämda syften och därigenom 
också bestämda begränsningar kring vad man kan eller får tala om” (Linell, 
1990:21). De samtalande intar olika roller där en part automatiskt får mer 
makt än den andra i samtalet. De samtalande placerar sig i en asymmetrisk 
position i relation till varandra. Den som befinner sig i en maktposition i 
förhållande till den andra har rätt att ställa frågor till den andra. Dessa frågor 
kan beröra personliga och känsliga ämnen, vilka samtalspartnern förväntas 
svara på. Enligt Linell (1990:19) förekommer det dock olika grad av asym-
metri i de flesta vardagliga samtal och att rådande samtalskonventioner gör 
att samtalande förhåller sig till sådana ämnen genom att undvika dem eller 
genom att uppträda taktfullt. Rollerna i d et institutionella samtalet är mer 
tydliga och kulturbundna och därför ifrågasätts sällan rollerna, vilket innebär 
att asymmetrin mellan de samtalande reproduceras genom att de samtalande 
parterna accepterar sina givna roller (Linell, 1990:30). I rad 75 ger pedago-
gen en respons som bekräftar elevens utsaga och samtidigt accepterar Claras 
berättelse som en del i den gemensamma problemformuleringen. Efter att 
Clara har gett uttryck för samförstånd kan pedagogen i rad 79 göra ett äm-
nesskifte.  

Samtalsutdrag Clara:3 

 165. Clara: det va så- ja sumpade nästan hela nationella 

 166. Ped: jaha dä va nationella som gjorde att du inte fick betyg¿ 

→ 167. Clara mm å ja hade aldri nåt- ja frågade min lärare flera  

 168.  gånger varför ja inte hade nåt prov ja tycker man ska ju  

 169.  ha prov å sånt i skolan för att kunna få ett godkänt men  

 170.  det hade ju inte vi (0,4) vi hade aldri nåt prov så det  

 171.  kändes ju'nte som om dom tror att jag skulle klara dä  

 172.  eller såhär ◦jag vet inte◦ 

 173. Ped: så du känner att du hade behövt få ha lite mer prov för  

 174.  å[:= 

 175. Clara:  [jo:o  

 176. Ped: =testa av eller¿ 

 177. Clara: det kändes som om dom inte trodde att jag kunde nånting  

 178.  typ 
→ 179. Ped: jaha(1,0) va tråkigt 
→ 180. Clara: mm 
 181.  (0,7)  
→ 182. Ped: så om du skulle ha- säga nu vad du skulle ha behövt 
 183.  i svenska å engelska då va skulle du ha behövt då mer¿ 
 185.  (0,9)  
 186. Clara: mer utmanande grejer å (1,3) mer s-stöd å pushning 
 187.  tror jag ja tycker inte jag fick så- jag fick inte så  
 188.  mycket pushning å:stöd å sånt i: (0,6) sexan sjuan  
 189.  åttan fick jag inte 
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 190.  (1,4) 
→ 191. Ped: matten när du va på den¿  
 192. Clara: asså in- innan jag gick i nian då älskade jag matten då  
 193.  var det den ja tyckte gick bäst men eh: (1,8) ja:a dä va  
 194.  dä ja tyckte va roligast de va nog dä ja jobbade mest mä  
 195.  i nian 
 196. Ped: mm 

I Claras tur som börjar på rad 167 introducerar Clara både en individrelate-
rad och en skolrelaterad faktor. Pedagogen ger uppbackning och respons på 
Claras yttrande. Pedagogens yttrande i rad 179 ger Clara signaler om att 
pedagogen har accepterat hennes beskrivning som en del av den gemen-
samma problemformuleringen. Efter Claras minimala uppbackning i rad 180 
uppstår i rad 181 en paus. Pedagogen gör sedan en stegvis övergång, från att 
återintroducera frågan om vilken hjälp Clara hade behövt i skolan i rad 182-
183 till att i rad 191 implicit föra in samtalet på Claras frånvaro. Att Clara 
sedan svarar på frågan och ger en utvidgad respons gör att Claras frånvaro 
kommer att bli en del av den gemensamma problemformuleringen. Clara och 
pedagogen verkar ha varsin agenda i detta samtal. I slutet av samtalet blir det 
tydligt hur de båda pratar om två olika saker och att de båda arbetar med att 
föra fram sin egen ståndpunkt mer än att lyssna på varandra.  

Trots att både samtalen mellan elev/pedagog och elev/SYV kan betraktas 
som institutionella samtal framträder stora skillnader i hur samtalsledarna 
(SYV och pedagog) hanterar den makt de har fått sig tilldelade i form av 
såväl vuxen och som samtalsledare. I samtal mellan pedagog och elev får 
samtalet en undervisande och fostrande roll, medan SYV och elever ofta 
skapar ett situationsbundet vi vilket gör att samtalen verkar mer förtroliga 
och jämlika. Samtalsutdrag Danne:2 inleds med att SYV återintroducerar en 
av de ämnesaspekter som Danne initierade i samtalets inledning; att han 
själv har varit stökig och bråkig.  

Samtalsutdrag Danne:2.  

→ 70. SYV: så säger du att du har vatt ganska bråk↓ig  

 71.  (1,6) 

 72. Danne: ja det har [ja 

 73. SYV:            [själv (0,4)  på ett- hur liksom (0,5)  hur  

 74.  artar dä sej 

→ 75.  hur gör du då? ((SKRATTAR OCH HARKLAR SIG)) 

 76. Danne: jaa: stöki pratar mycket[å  

 77. SYV:                         [jaha  

 78.  (1,8) 

 79. Danne: tjafsar å  

 80.  (0,9) 

 81. SYV: jaha ha ha     
 82.  (1,1)  
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 83. Danne: helt i onödan  
 84. SYV: okej 
 85.  (2,8) 
 86. Danne: °så ä de°  
 87. SYV: va de dä som blev värre också på Stadsskolan  
 88.  eller- eller va de¿ 
 89. Danne: °ja dä va° (1,1) dä blev värre å värre  
 90. SYV: mm hm hm 
 91. Danne: (0,8) tyckte man ju samtidigt de va lite kul å (0,9)  
 92.  reta lärarna blev väl lite förbannade å (0,7) så blev  
 93.  det som det blev 
→ 94. SYV: så du satte igång (0,4)lärarna lite sådär 
 95. Danne: ja det har jag gjort också många gånger  

→ 96.  ((SKRATT)) 

SYV inleder samtalsutdraget i rad 70 med ett påstående som skall uppfattas 
som en fråga, på vilken Danne efter en lång paus ger respons. SYV:s fortsat-
ta tur överlappar Dannes svar och avslutas med ett ensamt skratt. SYV:s 
ensamma skratt i rad 75 behöver inte visa att hon försöker lägga an en humo-
ristisk ton. Jefferson (1984b) visar hur skratt kan användas i samtal om pro-
blem för att skapa samhörighet och en vi-känsla mellan de samtalande. Ge-
nom att avsluta frågan med ett skratt beskriver Jefferson (1984b:348) att hon 
kan indikera vilken sorts svar som är förväntat. Danne kan nu välja att ac-
ceptera eller avvisa skrattet. Enligt Jefferson (1984b) måste den som initierar 
skrattet ofta övertyga mottagaren att delta i detsamma via flera turer i samta-
let. Danne väljer att avvisa skrattet och ger en utvidgad respons på SYV:s 
fråga. Inte förrän efter flera turbyten kommer SYV att få Danne att delta i 
skrattet och samtalsutdraget avslutas med ett gemensamt skratt i rad 96. Ge-
nom hela samtalsutdraget visar SYV stor respekt och låter Danne ta tid på 
sig för att utveckla sina tankar. SYV ger uppbackningar och ställer följdfrå-
gor som leder samtalet in i en lättsammare fas. I rad 93 skrattar de båda till-
sammans. Genom det gemensamma skrattet kommer de båda att skapa ett vi 
som kan ställas mot dem (lärarna på högstadiet). De båda skapar nu en sam-
hörighet och gemenskap som blir viktig i det fortsatta samtalet. I rad 94-95 
samkonstruerar de båda en beskrivning av problemet. Dannes roll och hans 
eget agerande framstår nu som en av förklaringarna till de problem han har 
upplevt i skolan. 

Då samtalet fortsätter introducerar SYV en ny ämnesaspekt (undervisnings-
situationen) där hon försöker förändra bilden av Dannes eget ansvar för den 
uppkomna situationen.  
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Samtalsutdrag Danne:3 

 121. SYV: va gör du när du blir störd då ä dä då ä:h 

→ 122. Danne: tappar koncentrationen å leder väl till att ja  

 123.  börjar prata ock[så 

 124. SYV:                 [mm hm hm 

 125.  (0,5)  

 126. Danne: å stör andra lika mycket som dom stör mej  

 127.  °liks[om så där° 

 128. SYV:      [mm hm hm 

 129.  (0,9)  

 130. Danne: det b- br- brukar blir bli så ºiallafallº mm  

→ 131. SYV: så du börjar å försöker sen tappar du  

 132.  koncentration[en 

 133. Danne:              [mm  

 134.  (0,5)  

 135. SYV: å då blir du den där bråkiga som som du sa lite  
 136.  förut ell[er¿ 
→ 137. Danne:          [ja det kan det bli °men°  

Det ’vi’ som de båda skapade i början av samtalet leder till att SYV tar Dan-
nes parti och gör ett försök att avlasta honom det ansvar han själv tar på sig 
för den uppkomna situationen. Danne ger nu en utvidgad respons på SYV:s 
fråga (rad 122-130). I sin nästa tur (rad 131-136) gör SYV en sammanfatt-
ning av problemet utifrån hennes tolkning. I rad 137 visar Danne genom ett 
snabbt svar som överlappar SYV:s fråga och genom att avsluta sin tur med 
turkomponenten ”men” att han inte helt håller med om SYV:s tolkning av 
problemet.  

I avslutningen av samtalet mellan SYV och Danne ställer SYV en ny öppen 
fråga på vilken Danne som svar introducerar ett nytt ämne. De samtalande 
kommer att fylla i varandras turer vilket är vanligt i ett samtal som präglas 
av gemensam förståelse och samförstånd så kallat simultanstöd (se Adels-
wärd, 1992). SYV:s uppbackningar visar att hon förstår och accepterar Dan-
nes beskrivning.  

Samtalsutdrag Danne:4. 

→ 247. SYV: ä de nåt annat som- som du skulle ha önskat skulle ha  

 248.  vatt annorlunda förutom det¿ 

 249.  (2,2)  

→ 250. Danne: ja:: lärarnas beteende mot oss  

 251.  (0,9) 

 252. Danne: dä också 

 253.  (0,5) 

 254. Danne: mot elever  

 255. SYV: hurdana va dom¿ 



63 

 256. Danne: (1,3)  

 257.  ja:: skrikiga å härjia å: (1,8) liksom ºde äº ja: 

 258.  (1,0) tjuriga 

 259.  (1,9)  

 260. SYV: så om dom hade mött er lite bättre tror ni att (0,5)  

 261.  det hade gått= 

 262. Danne: =det hade vatt lite bättre hade inte vatt lika kul å 

 263.   reta en lä[rare då = 

 264. SYV:            [nej 

 265. Danne: =om man säger så  
 266. SYV om dom inte går igång¿ 
 267. Danne: ne:j inte om dom är shysst mot en (0,6) ºså därº 

När samtalet skall avslutas ställer SYV (i rad 247-248) en öppen fråga som 
återanknyter till tidigare initierade ämnesaspekter. Danne får nu möjlighet att 
introducera nya eller att återintroducera ämnesaspekter som inte har fokuse-
rats tillräckligt under samtalet. Danne återintroducerar en ämnesaspekt han 
själv har introducerat tidigare under samtalet (rad 250-258). Avslutningen av 
samtalssekvensen i samtalsutdrag Danne:4 präglas av snabba turbyten, vilket 
tyder på att ämnet engagerar de båda samtalande. Genom att Danne beskri-
ver lärarnas beteende som en del av problemet och SYV accepterar denna 
problembeskrivning närmar sig de båda en punkt där de är överens om en 
gemensam problemformulering. 

I samtalet mellan SYV och Hanna återintroducerar SYV en ämnesaspekt 
Hanna har introducerat tidigare i samtalet (se samtalsutdrag Hanna:1).  

Samtalsutdrag Hanna:2 

 28. SYV: (0,7) va ä dä mä matten som du tycker är svårt¿ 

→ 29. Hanna: (0,5) ja::a °va ä dä° (1,4) just nu går dä ju lättare  

 30.  för mej 

 31. SYV: ja 

 32.  (1,1)  

→ 33. Hanna: men dä är ju liksom (0,8) dä ä väl inget speciellt å så 

 34.  allt ä väl svårt  

 35. SYV: jaha 

 36.  (0,9)  

 37. Hanna: dä- ja måste träna ganska mycke å så 

 38.  (0,7) 

 39. Hanna: °ja° 

→ 40. SYV: men (0,8) du har aldrig gillat matte från första början¿ 

 41. Hanna: nä ::  

 42. SYV: dä såg jag på minspelet där när du sa att du aldri (0,4)  

 43.  hade gillat dä hade du betyg innan nian där i åttan å ¿ 
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Hanna använder sig av både pauser och fördröjningar i sina svar, i stället för 
att besvara frågan (vilket hade varit en prefererad tur). På rad 29 introducerar 
hon den aktuella situationen som en ny ämnesaspekt. Hannas svar kan anty-
da att ämnet är av personlig och känslig karaktär och att hon undviker att 
hamna i en situation där hon kan förlora ansiktet. SYV uppfattar den an-
siktshotande situationen då eleven i rad 33 använder sig av pauser och en 
omtagning i problemformuleringen. I rad 40 inleder SYV sin tur med men, 
vilket indikerar att en ny ämnesaspekt kommer att introduceras, då det är en 
ämnesinitierare som tydligt återkopplar till tidigare ämnesaspekter. De sam-
talande ändrar nu fokus från Hannas svårigheter till vad hon ha r tyckt om 
matematik som skolämne. Då ett problematiskt samtalsämne bryts till för-
mån för ett annat lättare ämne sker detta genom ett hänsynstagande och med 
bibehållande av ömsesidigheten i samtalet (Sacks, 1992a). Samtalet övergår 
från att handla om elevens svårigheter till hennes upplevelser av ämnet, vil-
ket innebär att ett svårt och personligt samtalsämne neutraliseras och samta-
let flyter utan problem över i nästa samtalsämne. Enligt Sacks (1992b) avslu-
tas ett samtalsämne sällan eller aldrig innan nästa påbörjas. Han visar hur 
samtalsämnen flyter in i varandra och byten av samtalsämnen ofta sker utan 
att de samtalande är medvetna om det.  

“A general feature for topical organisation in conversation is move-
ment from topic to topic, not by a topic-close followed by a topic be-
ginning, but by a stepwise move, which involves linking up whatever 
is being introduced to what has just been talked about such that, as far 
as anybody knows a new topic has not been started, though we’re far 
from wherever we begun.”   

(Harvey Sacks lecture 5,1992b:15-16) 

I slutet av samtalet mellan SYV och Hanna samkonstruerar de båda en bild 
av de lärare Hanna hade på högstadiet.  

Samtalsutdrag Hanna:3. 

 55. SYV: du sa förut precis i början ja fick inte riktit den  

 56.   hjälpen jag ha[de-  

 57. Hanna:                [mm 

 58. SYV: vad hade du saknat för något vad skulle du hur s-¿= 

 59. Hanna: ä::h (1,6) att lärarna trodde mer på mej  

 60. SYV: mm 

 61. Hanna: för det verkade som att (0,9) dom lärarna som- på den  

 62.  skolan jag gick d[å  

 63. SYV:                  [mm hm  

 64. Hanna: äh (0,7) att dom- dom som hade bra betyg behandlade  

 65.  dom som (0,4) kungliheter vi andra typ sket dom (0,7)  
 66.  allt vi gjorde va typ fel 
 

67. SYV: jaha okej (1,1)  
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→ 68. Hanna: vi- spelade ingen roll om vi ändå fick ett VeGe så-  
 69.  (0,5) verkade inte det (0,4) räcka  
 70.  (0,8)  
 71. SYV: det kändes som om dom in[te= 
 72. Hanna:                         [ mm 
 73. SYV: =brydde sig om er helt enkelt¿  

SYV återintroducerar en av de ämnesaspekter Hanna tog upp i samtalets 
inledningsfas. Hanna berättar om sina upplevelser medan SYV ger uppback-
ningar genom hela berättelsen för att i rad 68-72 avsluta med en samkon-
struktion av problemet där den individrelaterade faktorn omformuleras och 
nu beskrivs som en skolrelaterad faktor. Genom den samkonstruktion av 
problemformuleringen de samtalande skapar i föregående samtalsutdrag 
öppnas möjligheten att återintroducera ämnet om Hannas matematiksvårig-
heter som har hanterats så varsamt under samtalet. I samtalets avslutning 
kommer Hannas problem att omdefinieras från att ha varit ett personligt och 
individrelaterat problem till att vara ett undervisningsproblem som alltså är 
skolrelaterat. SYV väljer att fokusera på en av de skolrelaterade faktorerna 
som eleven har introducerat, nämligen klassens storlek. Genom att lämna det 
individrelaterade ämnet för stunden ges eleven en möjlighet att förbereda sig 
på hur ämnet skall hantera om det återigen introduceras i samtalet. När SYV 
återintroducerar elevens svårigheter i ämnet sker det genom en öppen fråga 
där eleven själv kan välja hur mycket information hon vill ge. Resultatet av 
det gemensamma hänsynstagande som präglar samtalet blir att SYV vill få 
Hanna att acceptera att hon, som elev, inte kan lastas för att betygen uteblev. 
När samtalet avslutas har de båda samtalande genom en samkonstruktion 
omdefinierat de individrelaterade faktorerna Hanna anger i samtalets början 
så att de kan förklaras som skolrelaterade problem. 

I samtalet mellan SYV och Lisa ställer SYV ytterligare en öppen fråga som 
Lisa besvarar genom att i rad 55 introducera en händelse av värde (Button & 
Casey, 1984) att hon har upplevt en brist på engagemang från sina lärares 
sida. SYV visar att hon lyssnar på Lisas berättelse genom korta uppback-
ningar, vilket får Lisa att utveckla sina tankar. De båda samtalande bygger 
upp en gemensam förståelse för det problem Lisa initierat. 

Samtalsutdrag Lisa:2 

 50. SYV: om du ba spontant känner nånting ä:h att dä skulle  

 51.  varit bättre om ja fick göra (0,3) så här under din ä:h  

 52.  högstadietid eller din skoltid tidiare finns de nåt  

 53.  sånt¿ 

 54.  (0,4)  

→ 55. Lisa: ja dä gör dä- dä- v- att å så lärarn skulle engagerat  

 56.  sej lite mer 

 57. SYV: okej 
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→ 58. Lisa: ja hade ungefär fyra olika lärare (0,3) °på en veck[a°  

 59. SYV:                                                    [jaha 

 60. Lisa: så d- n- dä va mycke sådär typ (1,1) sjuka lärare så vi  

 61.  fick väldi mycke vikarier å så[nt 

 62. SYV:                               [mmhm 

De båda samtalande befinner sig nu i en samtalsfas där, enligt Jefferson 
(1988), problemet tillkännages. Lisa introducerar problemet i rad 55 och 
efter SYV:s uppbackning sker ett skifte av ämnesaspekt. Lisa väljer nu att 
fokusera de många lärarbytena istället för sin egen upplevelse av att lärarna 
inte har engagerat sig tillräckligt. SYV bekräftar detta ämnesskifte genom 
uppbackningar, vilket gör att det är Lisa som initierar de händelser av värde 
som samtalet skall fokusera. De nya ämnesaspekter Lisa introducerar åter-
knyter till det samtalsämne Lisa introducerade i samtalets inledning (se sam-
talsutdrag Lisa:1). Lisa definierar nu problemet genom att hänvisa till många 
lärarbyten (rad 58- 61). SYV visar empati och förståelse för Lisas berättelse 
genom att ge uppbackningar som visar att hon lyssnar på Lisas berättelse.  

I avslutningen av samtalet mellan SYV och Lisa återintroducerar SYV i rad 
84 ett ämne Lisa har introducerat tidigare i samtalet (matematiksvårigheter).  

Samtalsutdrag Lisa:3 

 84. SYV: ka- kommer du ihåg första gången du kände att dä här mä  

 85.  matte va svårt¿ 

 86.  (2,2) 

 87. Lisa: ä:h ja de va- eller ä ja °sådär kände ja dä°  

 88. SYV: va dä när du va väldit liten eller började du på- i nån  

 89.  viss ålder du kan minnas¿  

 90.  (2,4)  

 91. Lisa: dä va mer ä:h på högstadiet tror ja 

 92. SYV: mm 

→ 93. Lisa: ja eftersom ja fick inte den hjälpen ja behövde  

 94. SYV: nä  

 95.  (1,0)  

 96. Lisa: å:: (1,1) ((HARKLAR)) vet inte ja- ja trodde ja hade typ  

 97.  dyskalkyli °så här° mattesvårighe[ter  

 98. SYV:                                  [mm 

 99. Lisa: sen så visa dä sej att min klassföreståndare på östra  
 100.  hon va utbildad sån lärare 
 101. SYV: mmhm 
 102. Lisa: men ja fick aldri göra nåt sånt test °fick ja inte° 
 103. SYV: nähä dä blev aldri så¿ 
 104. Lisa: nä utan ja fick veta dä när ja va °på-° (2,7) ja fick  
 105.  prata mä nån vuxen om dä nu när ja när gick gymn[asiet  
 106. SYV:                                                  [mm 
 107. Lisa: så fick ja veta dä  
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→ 108. SYV: ja just dä:  
 109.  (2,7) 
 110. SYV: då- när du fick veta att du hade s- 
 111.  speciella svårigheter hur kändes dä¿ 
→ 112. Lisa: dä kändes mer som en lättnad 
 113. SYV: ja 
 114. Lisa: än som ja- har gått å dragit mä detta så pass länge har  
 115.  ja 
 116. SYV: mm  
 117.  (0,9)  
 118. Lisa: och ingen har gjort nånting heller 
→ 119.  (4,8) 
→  120. SYV: ä:h från ä:h högstadiet då vicka kärnämnen fick du  
 121.  betyg¿ 

Lisa svarar på SYV:s fråga, men ger minimal respons. Hon får i rad 93 möj-
lighet att återintroducera en av de faktorer hon själv har initierat i samtalet, 
bristen på lärarengagemang. I de turer som följer på Lisas återintroduktion 
tar Lisa initiativet i samtalet. SYV backar upp och ställer förtydligande frå-
gor under Lisas berättelse. I rad 108 inleder SYV med en uppbackning som 
också kan fungera som en ämnesinitierare (ja just dä) och därefter en lång 
paus, Lisa får nu en indikation på att SYV fokuserar ett personligt ämne. Att 
Lisa levererar en utvidgad respons (rad 112-118) på SYV:s personliga fråga 
visar att Lisa ger SYV rätt att ställa denna. Efter Lisas utvidgade respons på 
SYV:s fråga uppstår en lång paus (i rad 119) som indikerar att Lisa har av-
slutat sin tur, SYV respekterar denna paus och visar därigenom att hon har 
lyssnat och förstått. I rad 120 introducerar SYV en mer neutral ämnesaspekt 
efter att ha fokuserat ett ämne som kan upplevas vara ansiktshotande. Ge-
nom att SYV ger positiv respons på Lisas berättelse kommer den att ingå i 
den gemensamma problemformuleringen.  

Sammanfattning- återintroduktion och samkonstruktion 
När samtalsämnen eller ämnesaspekter återintroduceras i de analyserade 
samtalen sker detta på olika sätt beroende på samtalsledarens yrkesroll. Pe-
dagoger återintroducerar samtalsämnen eller ämnesaspekter som eleven har 
introducerat i samtalet. I dessa återintroduktioner sker ofta ett perspektivbyte 
där problemets karaktär förändras från att ha varit ett skolrelaterat problem 
till att vara ett individrelaterat problem. Eleven protesterar vanligtvis mot 
detta perspektivskifte. Även i samtalen mellan SYV och elev sker en per-
spektivförskjutning, men i dessa samtal från att problemet är individrelaterat 
till att det är skolrelaterat, i ett fall sker återintroduktionen genom att SYV 
ställer ytterligare en öppen fråga där eleven själv kan avgöra om hon ska 
återintroducera ett ämne eller introducera nya händelser av värde. Pedagog 
och SYV har stor makt att avgöra vilka samtalsämnen eller ämnesaspekter 
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som skall återintroduceras, men även eleverna har möjlighet att återintrodu-
cera samtalsämnen eller ämnesaspekter även om det krävs mycket arbete för 
att eleven skall kunna byta ett samtalsämne eller en ämnesaspekt som peda-
gog eller SYV har valt.  

När samtalen avslutas är det vanligt att det sker genom att såväl SYV som 
pedagog ställer en öppen fråga som delvis återanknyter till tidigare samtals-
ämnen och ämnesaspekter. Denna öppna fråga ger eleven möjlighet att 
komplettera sin berättelse om något har utelämnats eller ta upp ett samtals-
ämne eller en ämnesaspekt där de båda samtalande inte varit överens eller 
inte har diskuterat färdigt. I alla de analyserade samtalen utom det mellan 
pedagog och Nino är det elevens berättelse som står i fokus under samtalets 
avslutning. Både pedagoger och SYV bekräftar elevens berättelser som står i 
fokus för den samkonstruktion som ligger till grund för den gemensamma 
problemformuleringen. I samtalet mellan Nino och pedagogen avslutas sam-
talet med att Nino till stor del accepterar pedagogens problemformulering, 
vilken inte innehåller några av de samtalsämnen eller ämnesaspekter Nino 
har introducerat i samtalet.  

Gemensam problemformulering 
Ett resultat av de samkonstruktioner som skapas i samtalen är att de samta-
lande gör en gemensam problemformulering som beskriver varför eleven 
inte har fått betyget godkänt i grundskolans kärnämnen i år nio. Genom att 
utgå från de samtalsämnen och ämnesaspekter som initieras av elev och pe-
dagog eller SYV i samtalets inledning och se hur dessa ämnen omfattas eller 
utesluts ur den gemensamma problemformuleringen framträder en bild av de 
samkonstruktioner som görs i samtalen. De samtalsämnen och ämnesaspek-
ter som initieras i samtalets inledning betraktas som de händelser av värde 
elev och pedagog eller SYV spontant introducerar som beskrivningar av 
vilka faktorer som har påverkat att eleven inte har fått betyget godkänt. Att 
de introduceras i samtalets inledning betyder att de inte har påverkats av den 
förhandling som sker i ett samtal utan kan betraktas som enskilda händelser 
av värde vilka är intressanta att rikta uppmärksamhet mot i en beskrivning av 
den gemensamma problemformuleringen. 

Den gemensamma problemformuleringen illustreras i tabeller där jag redovi-
sar de tre samtalsämnena och vilka ämnesaspekter som har introducerats. I 
tabellerna anges vem (elev eller pedagog/SYV) som har introducerat varje 
ämnesaspekt och hur många gånger elev eller pedagog/SYV har återintrodu-
cerat ämnesaspekterna. Slutligen anges i tabellen om ämnesaspekten ingår i- 
eller utesluts ifrån den gemensamma problemformuleringen. 
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Jon uteslöts och tappade motivationen 
Både Jon och pedagogen initierar samtalsämnen och ämnesaspekter som 
ingår i den gemensamma problemformuleringen. Typiskt för samtalet är att 
pedagogen introducerar ämnesaspekter som handlar om Jon som elev. Jon 
själv introducerar ämnesaspekter som handlar om lärare och om undervis-
ningen. Genom de ämnesaspekter pedagogen initierar framstår Jon som en 
svag och problematisk elev och hans eget ansvar i den uppkomna situationen 
betonas av pedagogen. Jon protesterar genom hela samtalet mot beskriv-
ningen av sig själv som en problematisk elev. Den gemensamma problem-
formuleringen bygger i samtalet mellan Jon och pedagog på att pedagog och 
Jon gör vad Bockgård (2004:92-96) beskriver som tillägg till varandras turer. 
Genom de tillägg som görs modifieras flera av de ämnesaspekter Jon initie-
rar så att de båda samtalande kan acceptera dem som delar av den gemen-
samma problemformuleringen. Pedagogen använder sig av vad Bockgård 
(2004: 154-ff) kallar backande andradrag där elevens yttranden omformule-
ras så att de ersätter uttalanden som enligt pedagogen är felaktiga. De samta-
lande är överens om att tre ämnesaspekter av de som introduceras i samtalets 
inledning ingår i den gemensamma problemformuleringen. Jon introducerar 
en av dessa samtalsaspekter medan pedagogen introducerar de övriga två. 
Tabell 2. Gemensam problemformulering Jon - pedagog  

 Intr. elev Intr. ped/ 
SYV 

Åter elev Åter ped/ 
SYV 

Gem. 
prob. form. 

Berättelse om undervisningen 
Fick inte vara med 1  1  X 
Behövde inte vara med 1     
Specialundervisning  1 1 1  
Berättelse om eleven 
Vill inte ha hjälp  1    
Inte erkänna svårighter  1    
Motivation  1  1 X 
Bristande ordförråd  1   X 
Valt bort ämnen  1    
Läxläsning  1    
Berättelse om lärare 
Ger svåra läxor 1     

Jon berättar hur han tillbringade engelsklektionerna på skolgården med att 
hoppa hopprep och tror själv att det berodde på att han ”inte behövde göra 
engelska” eller att han inte fick vara med på lektionerna. Pedagogen beskri-
ver sedan hur han har missat så mycket engelskundervisning då han har valt 
att inte delta i klassens undervisning, att han nu inte har grundkunskaper och 
ett tillräckligt ordförråd för att kunna få betyget godkänt. Pedagogen intro-
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ducerar Jons läxläsning som en faktor, vilken kan ha bidragit till att Jon inte 
fick betyget godkänt. Denna faktor omformulerar Jon till att bli en berättelse 
om lärarna istället för att vara en berättelse om honom som elev. Berättelsen 
lämnas sedan utanför den gemensamma problemformuleringen. Pedagogen 
introducerar även Jons studiemotivation i samtalet. Denna ämnesaspekt 
kommer att förhandlas och ingå i den gemensamma problemformuleringen. 
Slutresultatet av förhandlingen blir att en av de ämnesaspekter Jon introdu-
cerar i samtalets inledning (att inte ha fått vara med på undervisningen i eng-
elska) ingår i den gemensamma problemformuleringen, medan två av de 
ämnesaspekter läraren introducerar ingår i densamma (Jons bristande ordför-
råd och hans motivation).  

Nino skolkade 
I samtalets inledning introducerar Nino som svar på en öppen fråga att han 
inte har fått den hjälp han har behövt. Pedagogen introducerar tidigt i samta-
let Ninos eget ansvar och främst då Nino uppträdande som en faktor som har 
påverkat att han inte fick betyg i grundskolans kärnämnen i år nio. Nino 
motsätter sig, i likhet med eleverna i Karlssons (2007) undersökning, till en 
början beskrivningen av sig själv som en problematisk elev. I slutet av sam-
talet går Nino ändå pedagogen till mötes och accepterar då skolk som en 
orsak till att betygen uteblev.  
Tabell 3. Gemensam problemformulering Nino - pedagog 

 Intr elev Intr ped/ 
SYV 

Åter elev Åter ped/ 
SYV 

Gem. 
prob. form. 

Berättelse om undervisningen 
Brist på hjälp och stöd 1  2 1  
Berättelse om eleven 
Skolk   1 1 1 X 

Den gemensamma problemformuleringen kommer att baseras på att Nino 
har skolkat mycket. Ninos upplevelser av att inte ha fått den hjälp och det 
stöd han har behövt accepteras inte av pedagogen och utesluts ur den gemen-
samma problemformuleringen. Då Nino tar på sig ett personligt ansvar för 
den uppkomna situationen kan samtalet avslutas i samförstånd. Detta sam-
förstånd innebär inte att de båda är överens om problemformuleringen. De 
båda är istället överens om att någon av de samtalande måste gå den andra 
till mötes eftersom samtalets syfte inte var att argumentera och diskutera 
utan att beskriva elevens upplevelser. Samtalet mellan Nino och pedagogen 
visar ett tydligt exempel på ett samtal som domineras av ett ojämlikt förhål-
lande där pedagogen inte är beredd att släppa kontrollen över vilka samtals-
ämnen och ämnesaspekter som skall behandlas. 
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Clara fick inte uppmuntran och hjälp att övervinna sitt handikapp 
I samtalet mellan Clara och pedagogen är det Clara som introducerar de fles-
ta ämnesaspekterna. Av de ämnesaspekter Clara introducerar är det endast 
två som ingår i den gemensamma problemformuleringen. Den enda ämnes-
aspekt pedagogen introducerar behandlas som en del av den gemensamma 
problemformuleringen utan återintroduktioner. 
Tabell 4. Gemensam problemformulering Clara - pedagog 

 Intr elev Intr ped/ 
SYV 

Åter elev Åter ped/ 
SYV 

Gem. 
prob. form. 

Berättelse om undervisningen 
Tuff skoltid 1     
Nationella prov 1     
Inga prov 1     
Berättelse om eleven 
Aldrig klarat något 1  2   
Skitit i högstadiet 1     
Skolk  1   X 
ADHD 1    X 
Berättelse om lärare 
Brist på uppmuntran 1    X 
Brist på stöd 1  1  X 

Clara introducerar själv sitt diagnostiserade handikapp (ADHD) vilket be-
handlas som en del av den gemensamma problemformuleringen. Pedagogen 
introducerar Claras frånvaro (skolk) som en faktor som har bidragit till att 
hon inte fick betyget godkänt, denna ämnesaspekt accepteras av de båda utan 
återintroduktioner. Clara berättar att hon har upplevt en brist på stöd och 
uppmuntran vilket är samtalsaspekter som accepteras som delar av den ge-
mensamma problemformuleringen. Pedagogen ger Clara värderande svar i 
sina uppbackningar och visar på så sätt förståelse för Claras upplevelser. De 
båda samtalande samkonstruerar problemformuleringen genom att acceptera 
de initierade ämnesaspekterna utan att behöva återintroducera dem. 

Danne var bråkig 
Den gemensamma problemformuleringen växer fram genom att Danne in-
troducerar en ämnesaspekt som handlar om honom som elev. Han berättar 
om att han har varit bråkig. SYV återintroducerar denna ämnesaspekt vid två 
tillfällen och orienterar sig då mot en problemformulering där Danne avlas-
tas stora delar av ansvaret för den uppkomna situationen. Danne protesterar 
mot denna beskrivning och tillsammans konstruerar de en problemformule-
ring där Danne framstår som en bråkig elev, men också en otillfredsställande 



72 

relation mellan Danne och hans lärare får betydelse i den gemensamma pro-
blemformuleringen. De båda förhandlar sig fram till en problemformulering 
som till viss del överensstämmer med SYV:s bild av den uppkomna situatio-
nen, men där Dannes beskrivning av situationen är överordnad.  
Tabell 5. Gemensam problemformulering Danne - SYV 

 Intr 
elev 

Intro 
ped/ 
SYV 

Åter 
elev 

Åter 
ped/ 
SYV 

Gem. 
prob. 
form. 

Berättelse om undervisningen 
Blev störd  1    
Berättelse om eleven 
Jobbig skoltid 1     
Bråkig 1  1 2 X 
Få vänner 1     
Inte gått så bra i skolan 1     
Utsatt av klasskamrater 1  1   
Utsatt av lärare 1  1  X 
Berättelse om lärare 
Skrikiga och härjiga  1     
Tjuriga 1     
Dålig relation   1  X 

I samtalets inledning initierar Danne som svar på en öppen fråga flera äm-
nesaspekter. Han berättar att han själv inte ”har varit den lugnaste” och för-
klarar att han har varit bråkig och stökig, han berättar också att han har haft 
det jobbigt genom att han inte har haft så många vänner utan blivit utsatt 
både av lärare och av andra elever. Av de faktorer Danne initierar i samtalets 
inledning är hans känsla av ha varit utsatt av sina lärare den faktor som lät-
tast accepteras i den gemensamma problemformuleringen. Intressant i detta 
samtal är att SYV under hela samtalet arbetar för att avlasta Danne det an-
svar han i början av samtalet tar på sig, genom att försöka få Danne att ac-
ceptera att ansvaret ligger på skolan och hos de lärare han hade och inte hos 
honom själv. För att nå till en gemensam problemformulering återintroduce-
ras Dannes eget ansvar flera gånger av Danne själv, men också två gånger av 
SYV. I dessa återintroduktioner arbetar de båda fram en kompromiss. Danne 
introducerar en faktor (relationen mellan lärare och elever) som till viss del 
överensstämmer med SYV:s förståelse av problemet och därigenom skapas 
en kompromiss som de båda kan enas kring. 

Genom att Danne så starkt betonar sitt eget ansvar utgår den gemensamma 
problemformuleringen från hans upplevelser. Den kompromiss som är en del 
av den gemensamma problemformuleringen handlar om relationen mellan 
lärare och elever. Danne introducerar ämnesaspekten som svar på en öppen 
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fråga i slutet av samtalet. De båda använder denna faktor som ett avslutande 
och sammanfattande samtalsämne och genom kompromissen kan samtalet 
avslutas. Samtalet mellan SYV och Danne har tydligt elevfokus, SYV visar 
att hon är intresserad av Dannes berättelse genom täta uppbackningar genom 
hela samtalet. Hennes uppbackningar signalerar att Danne har turen och att 
han skall behålla den, men att hon lyssnar och är intresserad. 

Hanna hade matematiksvårigheter 
Hanna introducerar i samtalets inledning en ämnesaspekt som handlar om 
undervisningen (att det var en stor klass). Denna ämnesaspekt återintroduce-
ras senare två gånger av SYV, men kommer trots detta inte att ingå i den 
gemensamma problemformuleringen.  
Tabell 6. Gemensam problemformulering Hanna - SYV 

 Intro 
elev 

Intro 
ped/SYV 

Åter 
elev 

Åter 
ped/SYV 

Gem. 
probl. 
form 

Berättelse om undervisningen 
Stor klass 1   2  
Berättelse om eleven 
Koncentrations- 
svårigheter 

1     

Brist på hjälp 1   1  
Matematiksvårigheter  1  1 X 
Berättelse om lärare 
Trodde inte på Hannas 
förmåga 

1     

Brydde sig inte om 1   1 X 
 

Hanna och SYV arbetar sig under samtalets gång fram till en problemformu-
lering som kan sammanfattas på följande sätt: Hanna har haft matematiksvå-
righeter och upplevt att lärarna inte har brytt sig om henne som elev. SYV 
introducerar ämnesaspekten matematiksvårigheter och återintroducerar sena-
re samma ämnesaspekt då den gemensamma problemformuleringen konstru-
eras. Hanna introducerar en berättelse om sina lärare, nämligen att hon upp-
levde att de inte brydde sig om henne. Båda dessa ämnesaspekter ingår i den 
samkonstruktion som bygger de bådas gemensamma problemformulering. 

De faktorer som ingår i den gemensamma problemformuleringen visar att 
problemen är skolrelaterade och avlastar därmed Hanna mycket ansvar för 
att betygen uteblev. Alla faktorer som skulle kunna peka på att Hanna har ett 
ansvar för att betygen uteblev utesluts ur den gemensamma problemformule-
ringen. SYV visar solidaritet med Hanna genom de andradrag hon produce-
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rar och de samtalande skapar ett ”vi” som får stor betydelse för den gemen-
samma problemformuleringen. 

Lisa fick inte hjälp med sina matematiksvårigheter 
Lisa och SYV konstruerar en gemensam problemformulering som till stor 
del bygger på de ämnesaspekter Lisa introducerar i samtalet.  
Tabell 7. Gemensam problemformulering Lisa - SYV 

 Intr elev Intr ped/ 
SYV 

Åter elev Åter ped/ 
SYV 

Gem. 
prob. form. 

Berättelse om undervisningen 
extrahjälp 1     
lärarvikarier 1     
Berättelse om eleven 
Aldrig nåt godkänt 1     
Matematik- svårigheter 1  1 2 X 
Berättelse om lärare 
Brist på engagemang 1     
Brist på hjälp 1    X 

Den gemensamma problemformuleringen bygger på två ämnesaspekter som 
Lisa initierar i samtalet, hennes matematiksvårigheter och att hon inte fick 
den hjälp hon behövde. SYV visar intresse för Lisas berättelse, hon ger upp-
backningar och ställer följdfrågor för att Lisa skall utveckla sina tankar, men 
hon visar också prov på att aktivt arbeta för att varken Lisa eller SYV själv 
skall riskera att hamna i ansiktshotande situationer. Även i detta samtal utför 
SYV en viktig social handling i interaktionen genom att i sin respons visa 
solidaritet med Lisa.  

Sammanfattning – gemensam problemformulering 
Trots att det i samtal mellan elev och SYV är eleven som introducerar flest 
ämnesaspekter i samtalet fördelar sig de ämnesaspekter som ingår i de ge-
mensamma problemformuleringarna ganska jämnt mellan de ämnesaspekter 
som introduceras av elev och de som introduceras av SYV. I samtal mellan 
pedagog och elev är det stor skillnad mellan de olika samtalen. I samtalet 
mellan Jon och pedagog initierar Jon tre ämnesaspekter medan pedagogen 
initierar sju av vilka en av de ämnesaspekter Jon har initierat blir en del av 
den gemensamma problemformuleringen och två av de ämnesaspekter peda-
gogen har initierat blir delar av den gemensamma problemformuleringen. I 
samtalet mellan Nino och pedagog initierar de båda varsin ämnesaspekt, men 
endast den som initieras av pedagogen ingår i den gemensamma problem-
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formuleringen. Samtalet mellan Clara och pedagog skiljer sig från de andra 
samtalen med pedagog som samtalsledare då Clara är den som initierar flest 
ämnesaspekter (8 st.) medan pedagogen endast initierar en ämnesaspekt. Den 
gemensamma problemformuleringen bygger i detta samtal på tre av de äm-
nesaspekter Clara har initierat tillsammans med den samtalsaspekt pedago-
gen har initierat. 

Elevernas identitetspositionering i små berättelser 
I kommande avsnitt har jag för avsikt att skriva fram elevernas små berättel-
ser som de framträder i de analyserade samtalen. Avsikten med denna analys 
är att rikta fokus mot elevers röst och att ge en beskrivning av hur dessa ele-
ver positionerar sig själva och sin identitet som skolelever i förhållande till 
dominerande narrativer om skolan (narrativen om den svaga eleven respekti-
ve den lyckade eleven och narrativen om den gode läraren). Genom att be-
skriva elevernas berättelser i Bamberg & Georgakopoulous (2008) fem steg 
framträder elevernas identitetspositionering. I steg ett beskrivs berättelsens 
karaktärer och hur de är relationellt positionerade till varandra. I steg två 
beskrivs den interaktionella prestationen i berättandet, hur ser interaktionen 
mellan de samtalande ut? I steg tre beskrivs hur talaren är positionerad i det 
interaktiva flödet av turer som gör situationen undersökningsbar, vilken roll 
har talaren i berättandet? I steg fyra beskrivs relationen mellan de samtalan-
de. Dessa första fyra steg skrivs fram som en inledning till det femte steget, 
vilket jag har kallat ”Vem är eleven i allt detta?” Det femte steget ger en bild 
av hur eleverna var och en för sig positionerar sig i förhållande till domine-
rande narrativer om elever och om skolan. 

Med en narrativ analys som komplement till samtalsanalysen betonas elev-
perspektivet genom att elevernas berättelser om sin grundskoletid lyfts fram. 
Elever i allmänhet är en underrepresenterad grupp i skolforskning och elever 
som inte når målen i grundskolans år nio i synnerhet är en grupp som inte 
har uppmärksammats tillräckligt i s kolforskning. För att förstå elevernas 
perspektiv är det viktigt att veta att elever på det individuella programmet 
ofta i allmänt tal framställs som svaga, bråkiga och/eller besvärliga elever. 
Min undersökning kan därför ge en bild av hur dessa elever ser sig själva 
och vill att andra skall se dem och på så sätt bidra till skolutveckling genom 
att lärare och andra får ett mer kvalificerat underlag till diskussioner om de 
berörda (svaga) eleverna. 

De samtal som jag har studerat kan alla betraktas som prototypiska narrativer 
det vill säga att alla elever berättar om självupplevda händelser som inte 
delas av övriga samtalsdeltagare. Alla samtal fokuserar de tidigare lärare 
eleverna har mött och det är i dessa avsnitt en analys av små berättelser kan 
tillföra undersökningen en ny dimension. Berättelserna framträder i en insti-
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tutionell miljö, i ett samtal som ingår i en forskningsuppgift och där intresset 
ligger i att beskriva elevers upplevelser av sin skoltid i förhållande till rå-
dande dominerande narrativer om lyckade elever, svaga elever och goda 
lärare. När man talar om goda (bra) lärare finns det en föreställning om hur 
en sådan skall vara. En god lärare förväntas inte bara var kunnig inom sitt 
område utan också duktig på att lära ut (undervisa), hon/han förväntas vara 
rättvis och kunna möta varje elev utifrån elevens förutsättningar och ha en 
vilja att hjälpa och stödja eleven i dennes kunskapsutveckling. Denna före-
ställning delas av de flesta elever, föräldrar och andra som talar om skolan 
och lärare. I talet om eleven förekommer två för min undersökning domine-
rande narrativer, den om den lyckade eleven (se Léon Rosales, 2010) och 
den allmänt vedertagna uppfattningen om den svaga eleven. De elever som 
är inskrivna på det individuella programmet betraktas ofta som svaga elever 
då de inte har fått betyget godkänt i grundskolans kärnämnen i år nio. I talet 
om den svaga eleven framträder dessutom ofta en bild av antingen en stökig 
och bråkig elev eller en tyst och tillbakadragen elev, vilka båda är elever 
som inte passar in i talet om den lyckade eleven.  

Eleverna positionerar sig som elever i grundskolan, vilket är en del i ungdo-
mars identitetsskapande. Identitetspositioneringen handlar alltså inte om den 
unge i form av klasskamrat eller ungdom, utan endast som elev i förhållande 
till de lärare hon/han har mött. I talet om tidigare lärare framträder olika 
interaktionsmönster beroende på vilken yrkesroll samtalsledaren har. I sam-
tal med mentor som samtalsledare förekommer inslag av undervisning och 
fostran, medan samtalen med SYV som samtalsledare är mer elevorientera-
de, detta diskuteras mer ingående i det avslutande kapitlet. Genom att foku-
sera på små berättelser i de samtal jag analyserar kan de berättelser eleverna 
delar med sig av skrivas fram som ett bidrag till kunskapen om hur skolkon-
texten uppfattas ur ett underifrånperspektiv. 

Genom att analysera små berättelser i fem steg visar Bamberg & Georgako-
poulou (2008) hur det är möjligt att genom berättelserna åskådliggöra det 
identitetsskapande som försiggår i berättandet. I steg ett beskrivs vilka berät-
telsens karaktärer är och hur de är relationellt positionerade. I steg två be-
skrivs den interaktiva prestationen i berättandet. Hur ser interaktionen mel-
lan de samtalande ut? I steg tre beskrivs hur talaren är positionerad i det in-
teraktiva flödet av turer som gör situationen undersökningsbar. Hur introdu-
ceras berättelsen? Vilka deltar i berättandet? Vilken roll har talaren i 
berättandet? I steg fyra beskrivs relationen mellan de samtalande och avslut-
ningsvis beskrivs hur talaren positionerar sig själv i berättelsen och hur käns-
lan av ett jag och en identitet framträder i berättelsen och i förhållande till 
dominerande ”master narratives”. Huvudfrågan i det sista steget är ”Vem är 
jag i allt detta”? (Bamberg & Georgakopoulou, 2008:386-390). Eftersom jag 
analyserar interaktionen ingående i den inledande samtalsanalysen ligger 
fokus här på analys av elevers identitetspositionering. De frågor jag i första 
hand söker svar på i den narrativa analysen är: Vilka är karaktärerna i berät-



77 

telsen och hur är de relationellt positionerade till varandra? Hur positionerar 
sig de samtalande i den interaktiva situationen? och Hur framstår identitets-
positioneringen i förhållande till rådande dominerande narrativer? Fokus 
ligger på att beskriva berättelsens vad och vem samt på att skriva fram den 
identitetspositionering som finns att tillgå i elevernas yttranden. Den redan 
presenterade interaktionella analysen föregår alltså här denna del av den 
narrativa analysen. Genom att analysera de utvalda samtalsutdragen enligt 
Bamberg & Georgakopoulous (2008) analysmodell skriver jag fram elever-
nas små berättelser med fokus på den identitetspositionering som framstår i 
förhållande till den dominerande diskursen om den lyckade eleven, den sva-
ga eleven och den gode läraren.  

Jons små berättelser om sig själv som maktlös 
I inledningen av Jons berättelse är hans tidigare lärare huvudkaraktärer. Han 
introducerar sig själv i berättelsen i en objektsposition. Lärarna har fattat 
beslut som har haft stora konsekvenser för honom utan att han har förstått 
innebörden av dem eftersom han vid det tillfället var alldeles för ung för att 
förstå vad besluten innebar. När Jon berättar om de konsekvenser dessa be-
slut har fått för hans skolgång beskriver han att hans lärare har gjort honom 
ansvarig för konsekvenserna av andras beslut (se samtalsutdrag Jon:3 rad 
183-186 och rad 189-198). De gånger Jon pratar om sig själv som elev sker 
det i form av att han återberättar vad tidigare lärare har sagt om honom. Han 
gör sig till talesman för sina tidigare pedagoger för att beskriva sig själv som 
elev. I det allmänna talet om sina skolupplevelser använder Jon genomgåen-
de opersonligt pronomen man vilket kan indikera att han förmedlar att de 
skall ses som allmängiltiga upplevelser som delas av flera icke namngivna 
elever.  

Pedagogen är den som driver samtalet framåt och också den som väljer vilka 
ämnesaspekter som skall fokuseras. Jon gör flera försök att protestera mot 
pedagogens tolkningar, men i de gemensamma problemformuleringarna är 
det pedagogens initiativ som är dominerande. Jon tvingas vid flera tillfällen 
att välja mellan om han skall protestera mot pedagogens tolkning eller ac-
ceptera den som en del av den gemensamma problemformuleringen (se sam-
talsutdrag Jon:3 rad 187 och samtalsutdrag Jon:4 rad 246). Jon hamnar i ett 
underläge gentemot pedagogen som samtalsledare och man kan se att peda-
gogen använder forskningssamtalet som ett tillfälle till ett undervisande sam-
tal, genom att ställa vinklade frågor, där avsikten kan vara att få Jon att se sin 
egen roll i den uppkomna situationen (se samtalsutdrag Jon:2 rad 97-99, 
Jon:3 rad 183-188 och Jon:4 rad 245). Genom att pedagogen dominerar sam-
talet blir samtalsklimatet ojämlikt, vilket Jon slutligen verkar acceptera. Han 
protesterar ibland mot de tolkningar och påståenden som pedagogen gör (se 
samtalsutdrag Jon:2 rad 100-101), men verkar acceptera de sammanfattn-
ingar pedagogen gör och som ligger till grund för flera gemensamma pro-
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blemformuleringar (se t.ex. samtalsutdrag Jon:2 rad 103-106). Pedagogen 
intar en undervisande roll i samtalet och denna roll gör att Jon inte får möj-
lighet att berätta sin historia på sitt eget sätt. Jons berättelse är inte riktigt 
hans egen utan en samproduktion där pedagogen har haft ett stort inflytande 
över vad som skall berättas och hur det skall uttryckas.  

Vem är Jon i allt detta? 
Jon inleder med att beskriva en elev som har fått olika speciallösningar un-
der den tidiga skoltiden. Speciallösningar som han själv inte verkar förstå 
varför de kom till eller vad som var syftet med dem. Han positionerar sig 
direkt som en elev utan möjlighet att påverka sin skolsituation. Han beskri-
ver dessutom en känsla av att ha blivit utsatt för särskiljande behandling. 
Hans beskrivning tyder på att han fortfarande inte förstår vad syftet med 
denna särskiljande behandling var, behövde han inte engelskundervisning 
eller fick han inte var med på engelskundervisningen? (samtalsutdrag Jon:1): 

ºja äh: º dä va bra eller äh: ja vet inte de e: äh: asså när ja gick  på ettan 
(1,0) ettan te femman så var dä så va ja tvungen å(0,5) gå ut (1,1) på: 
rast eller när dom hade typ engelska(0,7) så va ja tvungen å hoppa:: 
(0,3) typ hopprep å så för ja fick inte va mä på lektionerna på engelska 
å så för dom tyckte att inte ja behövde (0,4) göra engelska (0,7) å 
svenska (0,6) ºnä svenska tror ja º 

Jon ger uttryck för en ung elev som inte hade något annat val än att acceptera 
tagna beslut, han ger också uttryck för att aldrig ha fått dessa beslut förklara-
de för sig, vilket kan vara en bidragande orsak till att han i fortsättningen av 
samtalet ger uttryck för att inte uppleva att han har större problem än andra 
elever (samtalsutdrag Jon:2): 

asså dä ä klart alla- a alla har ju svårt på nåt sätt ºså ä de juº 

Genom att beskriva sig själv som en elev bland alla andra tar Jon avstånd 
från att låta sig beskrivas som en svag elev, han närmar sig istället den do-
minerande narrativen om den lyckade eleven då han hävdar att alla elever 
har svårigheter på något sätt och att han inte på något sätt skulle vara ensam 
om detta. I fortsättningen av samtalet beskriver Jon att hans svårigheter har 
uppstått på grund av de beslut hans tidigare lärare har tagit. Han gör sig ock-
så till talesman för pedagoger som har beskrivit Jon som en duktig elev. Han 
tar nu helt avstånd från att positioneras i den dominerande narrativen om den 
svaga eleven. Genom att använda sig av högstadielärarnas yttranden kring 
Jons reducerade studieplan styrker Jon sin uppfattning om att hans lågstadie-
lärare inte kan kategoriseras i den dominerande narrativen om den goda lära-
ren (samtalsutdrag Jon:3): 

ja men- men dä e ju de ja menar för att dä här do å das å alla de här 
grammatiken dä lärde man sej då när ja va borta de sa mina lärare sen- 
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dom bara jamen ºasså duº-k- du ha såhär asså du ä dukti på engelska 
du kan de vet vi ju att du kan å du kan få godkänt å vi tror tomä att du 
kan få högre men du harinte- du har inte vatt på lektionerna du har inte 
fått i- du har inte fått den (0,4) hjälpen el- eller så som du behöver du 
borde ha vatt från e- början från när vi började mä engelska i grund-
skolan 

Jon gör sig till talesman för sina högstadielärare och genom att citera deras 
yttranden bevisar Jon att han är en duktig elev och att hans lågstadielärare 
har orsakat hans problem genom att inte ge honom den undervisning och den 
hjälp han har behövt. Han bekräftar detta påstående genom att ge en egen 
utsaga om sina svårigheter i engelska. Enligt Jon kan hans svårigheter kopp-
las till den undervisning som han missade i låg- och mellanstadiet, men att 
han har lärt sig många svåra moment i engelska under sin tid på högstadiet 
(samtalsutdrag Jon:3): 

de ä därför ja kan ju dom här typ lite svårare grejerna å sen ä de dä här 
lätta som ja har missat de ä de som- de ä de somgör att engelskan går 
som de gör 

Då samtalet fokuserar läxläsningen positionerar sig Jon i den dominerande 
narrativen om den lyckade eleven genom att beskriva att han har gjort sina 
läxor, men att de läxor han får ibland är för svåra för honom och det innebär 
att han inte klarar av att göra dem (samtalsutdrag Jon:4). 

när dä ä för svårt då asså då puttar man det sej undan liksom 

Genom beskrivningen av för svåra läxor ger Jon indirekt uttryck för att hans 
lärare inte kan kategoriseras in i den dominerande narrativen om den goda 
läraren då de inte har förstått vilken svårighetsgrad hans läxor kan ha för att 
han skall ha en chans att genomföra dem.  

Jon ger en bild av en kille som ser sig själv som vilken elev som helst, inte 
bättre men heller inte sämre än någon annan. Genom att han växlar mellan 
att använda det personliga pronomenet jag och det opersonliga pronomenet 
man i sina yttranden ger han en bild av att dels beskriva egna upplevelser, 
men också att beskriva kollektiva upplevelser, sådana han delar med andra 
elever. Goffman (1981) benämner dessa skiften ”footing” och visar hur des-
sa fyller flera funktioner i samtal. Genom footing kan en talare förändra per-
spektiv så att det passar in i den berättelse de samtalande samkonstruerar.  

Jon ger sin samtalspartner ”bevis” för sin uppfattning att han är en god elev 
genom direkt anföring där han citerar vad hans tidigare lärare skall ha sagt 
om honom. Han positionerar sig i narrativen om den lyckade eleven, men 
påtalar samtidigt att hans tidigare lärare inte kan positioneras i narrativen om 
den goda läraren då de enligt Jon har gjort stora misstag och fattat fel beslut 
som har resulterat i att han befinner sig på det individuella programmet i 
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dag. Han betraktar sig själv som ett offer för omständigheter han inte kunde 
påverka, vilket gör att han framstår som en elev med mycket gott självförtro-
ende. 

Ninos små berättelser om att inte få hjälp  
Nino inleder sin berättelse med att fokusera på de lärare han tidigare har 
haft. Han berättar att han inte har fått den hjälp han har önskat under sin 
grundskoletid och detta har bidragit till att han inte har fått betyget godkänt. 
Huvudpersonerna i berättelsen är inledningsvis Ninos tidigare lärare. I peda-
gogens första respons på Ninos berättelse introduceras Nino som huvudper-
son i berättelsen (se samtalsutdrag Nino:1 rad 7). Pedagogens yttrande bidrar 
till att positionera Nino i förhållande till den dominerande narrativen om den 
svaga eleven, i och med att Nino framställs som en stökig elev. I fortsätt-
ningen av samtalet försöker Nino förändra bilden av sig själv som en stökig 
elev då han berättar att han upplever att han inte har fått den hjälp han har 
önskat och att detta har bidragit till att han har blivit en stökig elev. Relatio-
nen mellan Nino och hans tidigare lärare beskrivs som ojämlik och proble-
matisk då Nino upplever att hans lärare inte har förstått vilken hjälp han 
behöver. Nino berättar att han upplever att hans tidigare lärare inte har nått 
upp till de krav som ställs på en lärare för att kunna kategoriseras som en 
god lärare. Pedagogen ställer en inledande öppen fråga, som Nino svarar på. 
I den första responsen (se samtalsutdrag Nino:1 rad 7) tar pedagogen över 
initiativet genom att ställa en direkt fråga som avbryter den berättelse Nino 
har börjat introducera. Nino försöker fortsätta sin berättelse (se samtalsut-
drag Nino:1 rad 11) då han återigen får möjlighet att svara på en öppen fråga 
som ställs av pedagogen (se samtalsutdrag Nino:1 rad 10), men detta initiativ 
avbryts då pedagogen i sin respons återkopplar till den ämnesaspekt han 
tidigare har introducerat. Nino försöker inledningsvis att initiera ämnes-
aspekter, men pedagogens respons på de initierade ämnena bryter Ninos 
initiativ och tvingar istället in honom i ämnesaspekter som pedagogen initie-
rat. Samtalet domineras av pedagogen och hans val av ämnesaspekter. I sam-
talet kommer två dominerande diskurser att ställas mot varandra, pedagogen 
initierar ämnesaspekter där Nino kan beskriva sig själv som en stökig (svag) 
elev medan Nino initierar ämnesaspekter där han beskriver att hans lärare 
inte har kunnat ge honom den hjälp han har behöver (den dominerande nar-
rativen om den gode läraren). Samtalet mellan Nino och pedagogen har drag 
av ett förhör där pedagogen som samtalsledare tar sig rätten att diktera vill-
koren för samtalet och därigenom också välja vilka ämnesaspekter som skall 
behandlas.  

Vem är “Nino” i allt detta? 
Nino positionerar sig själv som en elev i svårigheter då han berättar att han 
har läs- och skrivsvårigheter. Han positionerar också sina lärare i förhållande 
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till den dominerande narrativen om den gode läraren genom att berätta att 
han inte har fått den hjälp han varit i behov av (samtalsutdrag Nino:1): 

ja::eh har läs å ºsvårº- läs å skrivsvåriheter dä fick ja ingen hjälp mä 

Nino positionerar sig själv till viss del i den dominerande narrativen om den 
svaga eleven, men berättar också att han inte fick den hjälp han behövde och 
därför inte helt kan ställas till svars för att han inte fick betyget godkänt. 
Nino upplever att hans lärare inte har nått upp till de krav som ställs på den 
goda läraren och därför inte kunnat hjälpa honom att nå måluppfyllelsen. I 
takt med att pedagogen tar över initiativet i samtalet hamnar Ninos berättelse 
utanför de ämnesaspekter som fokuseras. Samtalet uppvisar en tydlig asym-
metri. Redan i samtalets inledning initierar pedagogen Ninos eget ansvar för 
att han inte fick betyget godkänt. Nino ger en minimal, men adekvat respons 
på pedagogens fråga (samtalsutdrag Nino:1).  

ja::aa (1,5) stöki 

Genom att pedagogen dominerar valet av ämnesaspekter tvingas Nino in i en 
samtalssituation som han inte har kontroll över. Genom pedagogens direkta 
frågor liknar samtalet en förhörssituation vilket innebär att Nino tvingas att 
svara på de direkta frågor pedagogen ställer. När Nino berättar att han har 
skolkat mycket under grundskolan gör han det som svar på en av pedago-
gens direkta frågor (se samtalsutdrag Nino:3 rad 69-70). Detta yttrande kan 
betraktas som en förväntad respons på en direkt fråga mer än som Ninos 
beskrivning av sin skoltid (samtalsutdrag Nino:3).  

ja::a ä::h skulle nog inte ha skolkat så mycke 

Pedagogen har valt ämnesaspekter och Nino har nu accepterat den genom att 
svara på frågan. Pedagogen ställer efter en längre paus en uppföljande fråga 
där Nino ges möjlighet att utveckla sitt svar. Nino visar tydligt genom sin 
minimala respons att han inte betraktar den ämnesaspekt pedagogen initierar 
som en händelse av värde (samtalsutdrag Nino:3).  

ä::h men skoltrött 

Å ena sidan beskriver sig Nino som en skoltrött elev som har skolkat mycket 
och positionerar sig därmed i den dominerande narrativen om den svaga 
eleven och å andra sidan protesterar han mot denna beskrivning genom att ge 
minimal respons. Ninos yttrande kan tolkas som att denna beskrivning av sig 
själv som elev är inte Ninos egen formulering. Pedagogen har stort inflytan-
de både över de samtalsämnen och ämnesaspekter som behandlas i samtalet 
men också över hur Nino ger respons i sina turer. I slutet av samtalet kan 
Ninos minimala respons tolkas som en möjlighet för honom att avsluta sam-
talet utan att vare sig han själv eller pedagogen riskerar att förlora ansiktet. 
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Claras små berättelser om att ha ADHD 
I samtalet mellan Clara och pedagogen är Clara både berättaren av sin histo-
ria och den som ger historien röst, hon är dessutom huvudkaraktären i berät-
telsen. Den bikaraktär Clara introducerar i samtalets inledning är inte en 
fysisk person utan ett diagnostiserat handikapp i form av ADHD. När hon i 
slutet av berättelsen introducerar sina tidigare lärare som karaktärer i berät-
telsen beskriver hon en relation där hon har uppfattat att lärarna inte såg till 
hennes förmågor utan mer till hennes handikapp och att lärarna på grund av 
detta handikapp inte haft så höga förväntningar på henne som hon hade öns-
kat. Enligt Clara har hennes lärare avstått från att använda den makt de besit-
ter och där Clara har hamnat i en situation där hon upplever att kraven och 
förväntningarna på henne har varit låga.  

Clara kryssar mellan att svara på pedagogens frågor samtidigt som hon be-
håller sitt talutrymme. Clara är mycket tydlig med att det är hon själv som är 
huvudperson i berättelsen och visar detta genom att ge sina tidigare lärare 
väldigt lite utrymme i berättelsen. I Claras berättelse finns det några situatio-
ner som är intressanta att fokusera. I samtalsutdrag Clara:1 introducerar pe-
dagogen en ny ämnesaspekt (rad 29) vilken Clara avböjer. Pedagogen gör 
ytterligare ett försök att introducera denna ämnesaspekt (i rad 38), vilket 
Clara återigen avböjer. Clara fortsätter att beskriva sitt sätt att se på sin situa-
tion och skjuter under tiden upp den nya ämnesaspekten. De svar Clara ger 
på pedagogens frågor visar dock att frågan är befogad, då hon besvarar frå-
gan efter att pedagogen återigen har introducerat ämnesaspekten i rad 44. 
Clara hanterar pedagogens ämnesskiften genom att svara på pedagogens 
frågor, men hon g er alltid en utvidgad respons som återknyter till hennes 
egen berättelse. Trots att pedagogen leder samtalet i en viss riktning blir 
Clara den drivande i samtalet genom att hon väljer när byten av samtalsäm-
nen och ämnesaspekter skall ske. 

Samtalet uppvisar tydliga drag av ett institutionellt samtal. Relationen mel-
lan Clara och pedagogen visar den maktposition och den bedömande roll 
pedagogen har gentemot Clara. I samtalsutdrag Clara:1 rad 10 introducerar 
pedagogen Claras höga frånvaro som en orsak till att hon inte har fått betyg. 
Clara håller med om att hon har haft hög frånvaro, men ger ingen utvidgad 
respons på frågan utan introducerar i sin nästa tur anledningarna till denna 
höga frånvaro vilket innebär att Clara behåller makten att avgöra vilka sam-
talsämnen eller ämnesaspekter som skall fokuseras. I samtalsutdrag Clara:2 
rad 75-77 ger pedagogen en bedömande respons där Clara får bekräftelse på 
att hon har beskrivit en situation som pedagogen kan acceptera som sann.  

Vem är Clara i allt detta? 
I Claras berättelse framträder en känsla av det ”jag” hon förmedlar. Enligt 
Clara har hon känt sig annorlunda och att den uppmärksamhet hon har fått 
har fokuserat hennes brister och svagheter i stället för att ge henne en möj-
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lighet att vara eller kunna bli en lyckad elev. I sin inledande beskrivning av 
sin skoltid berättar Clara att hon inte känner att hon har räckt till som elev 
och därför inte fått uppskattning och positiv uppmärksamhet (samtalsutdrag 
Clara:1): 

ä:h den (skoltiden) har vatt tuff (0,5) ä::h har alltii: haft det svårt i sko-
lan asså (0,7) ääh:: dä har vatt jättejobbit tycker ja (1,5) har aldri fått 
nåra betyg å så här å inte °aldri klarat°- aldri fått nånting som ä (0,3) ä 
bra liksom 

Clara berättar att hon har haft svårigheter att klara av de krav som har ställts 
i skolan och att hon därför inte har fått betyg i grundskolans kärnämnen. Hon 
återkommer i sin beskrivning till känslan av att vara annorlunda då hon yt-
terligare en gång beskriver att hon inte har klarat de krav som ställts på hen-
ne i skolan (samtalsutdrag Clara:2): 

ja har allti tyckt att dä har vatt den jobbigaste biten mä skolan liksom 
att ja inte har klarat nånting å (0,2)  

Clara ger en bild av en elev som sällan har fått positiv respons på sitt skolar-
bete och därför accepterat att hon inte når upp till de krav som ställs för att 
kunna betraktas som en lyckad elev. Clara förklarar att det finns en underlig-
gande orsak till de problem hon har upplevt i skolan, hon har fått diagnosen 
ADHD och detta kan förklara flera av de svårigheter hon har upplevt i sko-
lan (samtalsutdrag Clara:1): 

asså ja har haft dä ända sen ja va liten (0,4) ä::h (1,1) så asså mamma å 
pappa har allti liksom m- märkt på mig att ja va sådär stimmi å gapi å 
liksom å de ligger liksom ADHD i släkten så att ä:h (0,4) (Harklar) ja 
har haft däända sen ja gick på dagis å så så har ja vatt spralli å haft 
svårt i skolan å:: °allt sånt där liksom° 

Clara berättar att ett diagnostiserat handikapp (ADHD) till stor del bidrar till 
de problem hon har som elev i skolan. Diagnosen ADHD får en framträdan-
de roll i Claras berättelse, vilket kan uppfattas som att Clara har accepterat 
handikappet som en del av hennes person och personlighet. Clara uttrycker 
också att hon hade önskat att hennes lärare hade hjälpt henne genom att stäl-
la högre krav och att tro på henne. Claras berättelse handlar till stor del om 
att hennes lärare inte hade några förväntningar på henne som elev (samtals-
utdrag Clara:3): 

det kändes ju'nte som om dom tror att jag skulle klara dä eller såhär 
◦jag vet inte◦ 

det kändes som om dom inte trodde att jag kunde nånting typ 
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Clara beskriver en elev i svårigheter som känner sig lämnad ensam med de 
problem hon har, hon upplever att hon själv har fått ta ett stort ansvar för att 
betygen uteblev, men påtalar också att hon har saknat den uppbackning och 
det stöd hon hade önskat att hon kunde få (samtalsutdrag Clara:2): 

ja tycker inte jag fick så- jag fick inte så mycket pushning å: stöd å 
sånt 

Hon positionerar sig fortsättningsvis i diskursen om den svaga eleven då det 
ofta förväntas att dessa elever också är stökiga och bråkiga i skolmiljön 
(samtalsutdrag Clara:2): 

i början så tyckte ja liksom att dä va en cool grej att liksom asså att va 
den där bråkiga typen å inte få nåra betyg liksom 

I Claras berättelse om sin skolsituation kontrasterarar hon sig mot den domi-
nerande diskursen om den lyckade eleven, hon beskriver att när hon inte 
klarade av att lyckas i skolan var hennes enda möjlighet att bli bäst på att 
misslyckas. Clara gör en identitetspositionering i flera steg, från att ha varit 
en ung och missförstådd elev, via att bli en stökig elev som krävde uppmärk-
samhet, till att ha fått insikt i att hon kan lyckas i skolan med rätt stöd och 
med rätt inställning (samtalsutdrag Clara:2).  

men ä::h nu när man- inser man ju liksom bara att man helst skulle vil-
ja va den typen som (0,2) hade bra betyg å klara skolan för att dä- 
(0,4) ja tyckte väl att ja hade dä å skylla på liksom att va den där brå-
kiga typen å inte klara läxorna å sånt där å dä va skönt å ha en sån sak 
å skylla på men under tiden så så (0,5) märkte jag liksom att (0,6) man 
kommer inte framåt genom de liksom 

Clara berättar hur hon har vuxit och utvecklats och att hon har kunnat accep-
tera det handikapp hon har, men också att hennes pedagoger inte har förstått 
hur de på bästa sätt kan hjälpa henne till denna insikt. De två dominerande 
diskurserna, den om den lyckade eleven och den om den gode läraren, åter-
kommer som referenspunkter i Claras identitetspositionering. Claras för-
väntningar på den gode läraren har inte besannats och detta har lett till att 
hon inte har fått förutsättningar att bli en så lyckad elev som möjligt.  

Dannes små berättelser om att vara en bråkig elev 
I Dannes berättelse är han själv både huvudkaraktär, berättare och den som 
ger berättelsen röst (se Goffman, 1981). Han delger sina egna upplevelser av 
sin grundskoletid och framför allt upplevelser av relationer med klasskamra-
ter och pedagoger. Danne beskriver sig som en utsatt elev, klasskamrater och 
pedagoger är därför viktiga karaktärer i Dannes berättelse.  
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SYV är mycket aktiv i berättandet genom att hon ger uppbackningar, ställer 
förtydligande frågor och gör sammanfattningar. SYV visar i flera turer att 
hon står på Dannes sida genom sina uppbackningar. Hon tar även Dannes 
parti genom att flera gånger vilja lägga ett stort ansvar på de lärare Danne 
har haft och därigenom avlasta Danne stor del av ansvaret för att han inte 
fick betyg i grundskolans kärnämnen. Danne är inte överens med SYV om 
att så stor del av ansvaret skall läggas på pedagogen, utan lyfter vid flera 
tillfällen fram sin egen roll och sitt eget ansvar i den uppkomna situationen. 
Då SYV ger en bild av att Danne inte har ett personligt ansvar för dessa hän-
delser protesterar Danne mot SYV:s tolkning och därigenom blir han den 
som avgör hur berättelsen skall gestaltas. Danne delar med sig av flera 
mycket personliga händelser och upplevelser. Interaktionen mellan Danne 
och SYV är respektfull och SYV tar ofta Dannes perspektiv, vilket bidrar till 
att skapa ett situationsbundet vi. I samtalet benämns Dannes tidigare lärare 
”dom” vilket förstärker gemenskapen och den kamratliga stämningen de 
båda bygger upp i samtalssituationen.  

Vem är Danne i allt detta? 
Dannes eget ansvar i form av hans uppförande och hans attityd gentemot 
lärare och annan personal på skolan kommer att framstå som en betydelsefull 
”liten berättelse” (Georgakopoulou, 2006). Danne positionerar sig själv i den 
dominerande diskursen om den svaga (stökiga) eleven (samtalsutdrag Dan-
ne:1): 

för ä:h ja jag har väl ändå inte vatt den lugnaste (0,6) 

Han utvecklar berättelsen om sig själv som en stökig elev och ger på samma 
gång uttryck för att kommit till insikt om att hans eget beteende har bidragit 
till att han har hamnat i den situationen han befinner sig i idag. (samtalsut-
drag Danne:2): 

jaa: stöki pratar mycket å (1,1) tjafsar å helt i onödan  

Han berättar också att han har blivit orättvist behandlad av personal och 
mobbad av elever. I Dannes berättelse framträder en elev i ett utanförskap 
som inte har fått stöd och hjälp. Dannes upplevelse kan ses i relation till den 
dominerande narrativen om den goda läraren, där lärare förväntas motverka 
att elever hamnar i utanförskap eller blir utsatta för kränkande eller orättvis 
behandling. (samtalsutdrag Danne:2): 

å:h att man blev väl mest utsatt då utav både lärare å elever då 

Mobbningen kommer inte att få plats i den gemensamma problemformule-
ringen, men är en av de små berättelser Danne förmedlar i samtalet. Han 



86 

berättar att han har känt sig ensam och utanför den gemenskap som förväntas 
finnas i en klass eller på en skola (samtalsutdrag Danne:1): 

ja har inte haft väl- ä::h eller jättemycket vänner 

Den berättelse Danne förmedlar i samtalet handlar om en ung kille som har 
känt sig mobbad av klasskamrater och utsatt av lärare på skolan. Han var 
själv en stökig och bråkig elev och tar ett personligt ansvar för den situation 
han har hamnat i. Danne beskriver att lärarna inte bemötte honom på ett till-
fredsställande sätt. Dannes upplevelse av orättvis behandling och ett otrev-
ligt bemötande skapar en ”liten berättelse” om hans tidigare skoltid. Trots att 
SYV lägger ett större ansvar på lärarna vidhåller Danne att han hade ett stort 
eget ansvar för att han inte fick betyget godkänt i grundskolans kärnämnen.  

Hannas små berättelser om att inte få uppmuntran 
Genom att analysera samtalet mellan Hanna och SYV i de steg Bamberg & 
Georgakopoulou (2008) definierar, kan flera små berättelser skrivas fram i 
ljuset av den berättelse Hanna ger om sig själv och den identitetspositione-
ring hon gör i sitt berättande. Hanna är själv både berättare d.v.s. den som 
bestämmer vad som skall berättas och den som ger berättelsen en röst på 
samma gång som hon är en av karaktärerna i berättelsen. (se Goffmans, 
1981, beskrivningar av author, animator and principal). Genom att följa 
Hannas berättelse genom de tre samtalsutdragen framträder en liten berättel-
se om Hannas upplevelser av sin högstadietid.  

Hanna och hennes högstadielärare är huvudkaraktärerna i hennes berättelse. 
Hanna använder genomgående ett personligt pronomen (jag) då hon berättar 
sin historia och detta gör att hon positionerar sig själv som huvudkaraktär. 
Vid ett tillfälle gör sig Hanna till talesman för flera elever genom att använda 
det plurala pronomenet vi – på så vis bekräftar hon att hon inte var ensam i 
den aktuella situationen. När Hanna berättar om sina tidigare lärare benäm-
ner hon dem ”lärarna” eller ”dom”. Lärarna beskrivs ha en maktposition 
gentemot Hanna som elev då de har möjlighet att välja om och när de skall 
hjälpa och stötta en elev. Hannas beskrivning av relationen mellan elev och 
lärare utgår från en ”master narrative” där lärare förväntas både kunna och 
vilja hjälpa och stötta varje elev utifrån elevens förutsättningar. Hanna berät-
tar om sina upplevelser av att inte ha fått den hjälp hon har behövt för att nå 
målen för ett godkänt betyg. Ämnesaspekten introduceras första gången i 
Hannas svar på SYV:s inledande öppna fråga (samtalsutdrag Hanna:1 rad 
14). SYV visar genom att hon å terintroducerar ämnesaspekten att hon är 
intresserad av Hannas berättelse. Hanna använder många pauser i sitt berät-
tande vilket kan bero på att hon berättar om självupplevda och jobbiga hän-
delser. Trots att flera av pauserna är långa respekterar SYV Hannas talut-
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rymme och låter henne därmed ta den tid som krävs för att formulera sina 
repliker. Det är Hanna som är den drivande i berättandet. 

Samtalet uppvisar ett samtalsmönster som är vanligt i spontana och icke 
institutionella samtal mellan nära vänner då Hanna svarar på en fråga som 
SYV inte hinner fullborda (se samtalsutdrag Hanna:1, rad 9) och då SYV i 
samtalsutdrag Hanna:3 rad 71-73 omformulerar Hannas beskrivning och på 
så sätt visar att hon inte bara har lyssnat utan att hon har förstått Hannas 
känsla och känner empati. 

De tre dominerande diskurserna om den lyckade eleven, om den svage ele-
ven och om den gode läraren är synliga genom hela samtalet. Hanna prote-
sterar mot att beskrivas som en svag elev och får stöd av SYV, tillsammans 
skapar de en beskrivning av brister i de tidigare lärarnas engagemang för 
elever i svårigheter.  

Vem är Hanna i allt detta? 
Genom att analysera samtalet med fokus på hur Hannas berättelse om sig 
själv som elev i grundskolan och i ljuset av de dominerande narrativer som 
de samtalande förhåller sig till i samtalet kan en bild av eleven Hanna skri-
vas fram. Identitetspositionering och identitetsbeskrivning är komplexa akti-
viteter, men dessa aktiviteter förekommer frekvent i talet om självupplevda 
händelser. I Hannas identitetspositionering förhåller hon sig till alla de tre 
tidigare beskrivna dominerande narrativerna. I samtalets direkta inledning 
positionerar sig Hanna själv i förhållande till talet om den svaga eleven då 
hon beskriver sina svårigheter i matematikämnet (samtalsutdrag Hanna:1):  

jag har alltid tyckt att matte va svårt 

Hanna berättar att matematik som skolämne är svårt. Hon beskriver i samta-
lets fortsättning att hon har accepterat sina svårigheter med att nå betyget 
godkänt i matematik men hon berättar dessutom att hon tror sig vara kompe-
tent att ta sig förbi dessa svårigheter. Hon beskriver de ansträngningar hon 
har gjort för att försöka nå målen (samtalsutdrag Hanna:2):  

ja måste träna ganska mycke å så 

Hanna positionerar sig till viss del i den dominerande narrativen om den 
lyckade eleven, genom att hon är medveten om sitt eget ansvar och sin egen 
roll för att nå måluppfyllelsen. Hanna uttalande visar att hon själv är medve-
ten om vad som förväntas av en lyckad elev och att hon har försökt leva upp 
till vad som krävs för att bli sedd som sådan. Hanna har inte blivit sedd som 
den elev hon ä r och berättar vid flera tillfällen under samtalet att hon har 
förmåga att nå målen för betyget godkänt i matematik, men att hon upplever 
att hon har saknat det stöd och den uppmuntran hon har behövt från sina 
lärare för att kunna nå dit (samtalsutdrag Hanna:3): 
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       att lärarna trodde mer på mej 

Hanna ger i slutet av samtalet uttryck för att detta inte är något som har 
drabbat henne personligen utan att hon är del i ett kollektiv som har upplevt 
samma sak (samtalsutdrag Hanna:3): 

dom som hade bra betyg behandlade dom som som (0,4) kungliheter 
vi andra typ sket dom i (0,7) allt vi gjorde vi- spelade ingen roll om vi 
ändå fick ett VeGe så- (0,5) verkade inte det (0,4) räcka 

Genom att övergå till att använda ”vi” visar hon att hon inte var ensam om 
upplevelsen och hon gör sig nu till företrädare för fler elever än sig själv. I 
den grupp av elever hon gör sig till talesman för fanns det elever som nådde 
betyget godkänt och till och med högre betyg, men som trots det inte fick 
önskad uppmuntran. Hanna ger en bild av hur de elever som beskrivs som 
lyckade (dom som hade bra betyg) behandlades annorlunda än de elever som 
beskrivs som elever med svårigheter (oss andra). 

Lisas små berättelser om att inte få en diagnos 
Lisa är själv huvudpersonen i sin berättelse, det är hennes upplevelser av 
skoltiden som fokuseras. Hennes tidigare lärare introduceras som huvudka-
raktärer och då som personer som inte har stått på hennes sida eller velat 
förstå hennes bekymmer. Lisa beskriver sig själv som en maktlös elev i en 
relation med lärare som har makten att avgöra vilka åtgärder som skall vidtas 
och vilken hjälp hon skall få.  

Samtalet mellan Lisa och SYV kännetecknas av en ömsesidig respekt. Lisa 
är den som introducerar de flesta ämnesaspekterna och SYV ger henne möj-
lighet att utveckla sina tankar genom att ge uppbackningar som visar att hon 
lyssnar. Lisa som talare är huvudperson inte bara i sin berättelse utan också i 
situationen där berättelsen presenteras. SYV tar rollen som den medkännan-
de och vänliga lyssnaren.  

Lisa använder sig genomgående av det personliga pronomenet jag, vilket ger 
extra kraft åt hennes berättelse. Genom att SYV hela tiden ställer frågor med 
öppna svarsalternativ har Lisa stora möjligheter att påverka vilka samtals-
ämnen och ämnesaspekter som skall fokuseras. Att SYV ger Lisa adekvat 
respons på de ämnesaspekter hon introducerar bidrar till att Lisa dominerar 
valet av samtalsämnen och ämnesaspekter. 

De samtalande uppvisar en vänskaplig relation där SYV accepterar Lisas 
utsaga och betraktar den som sann. Genom att Lisas berättelse behandlas 
som en viktig och sann berättelse kan en viss jämlikhet tolkas in i samtalet. 
SYV i rollen både som vuxen och skolanställd lyckas tona ner sin maktposi-
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tion och istället ge Lisa makten att avgöra vilka samtalsämnen och ämnes-
aspekter som skall fokuseras i samtalet. 

Vem är Lisa i allt detta? 
Lisa inleder berättelsen om sin skoltid med att beskriva sig själv som en elev 
som har fått särskilt stöd i undervisningen (samtalsutdrag Lisa:1).  

ä:h ja hade ju så här extrahjälp å sånt °va dä° (2,4) °så dä va väl så 
där° fick ju aldri nåt godkänt i allafall °eller så° 

I uttalandet att ”dä va väl sådär” visar Lisa att hon upplever att den hjälp hon 
fick inte var tillräcklig eftersom hon trots allt inte fick betyget godkänt. Hon 
accepterar därmed att hon är en elev i behov av extrastöd och genom detta 
uttalande positionerar hon sig i den dominerande narrativen om den svaga 
eleven, men att den extrahjälp hon har erbjudits inte har varit tillräcklig, 
vilket kan antyda att hon upplever att de ansvariga pedagogerna inte har levt 
upp till hennes bild av den goda läraren. Lisa berättar att hon inte fick göra 
de tester som behövs för att kunna avgöra om hon har de specifika matema-
tiksvårigheter hon själv misstänker att hon har (samtalsutdrag Lisa:3).  

(1,0) å (1,1) (HARKLAR) vet inte ja- ja trodde ja hade typ dyskalkyli 
°så här° mattesvårigheter sen så visa dä sej att min klassföreståndare 
på östra hon va utbildad sån lärare men ja fick aldri göra nåt sånt test 
°fick ja inte°  

I Lisas berättelse framgår att hon har blivit nonchalerad av sin lärare. Lisa 
berättar att hon har hamnat i en situation hon inte har kunnat påverka. Den 
lärare hon berättar om har inte levt upp t ill de förväntningar Lisa har haft. 
Detta styrker Lisa med att hänvisa till lärarens specialkompetens som enligt 
henne inte har nyttjats och kommit Lisa till del. Lisa har gjort vad hon kan 
för att få den hjälp hon har behövt för att kunna bli en lyckad elev och då få 
betyget godkänt i matematik. Att Lisa därför positionerar sig i narrativen om 
den svaga eleven kan ses utifrån det perspektivet att hon upplever att läraren 
inte har levt upp till kraven som ställs på den goda läraren och därför inte har 
kunnat hjälpa Lisa att bli en lyckad elev. Lisas lärare har inte visat tillräck-
ligt engagemang, vilket hon de finierar som en viktig egenskap för att en 
lärare ska beskrivas som en god lärare (samtalsutdrag Lisa:2). 

lärarn skulle engagerat sej lite mer  

Lisa berättar att lärarnas bristande engagemang har lett till att hon inte har 
fått den hjälp hon har behövt för att nå betyget godkänt (samtalsutdrag 
Lisa:3). 

ja fick inte den hjälpen ja behövde 
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Lisas upplevelse av att inte ha fått den hjälp hon har varit i behov av under 
grundskoletiden styrker hon i ett yttrande om de lärare hon h ar träffat på 
gymnasiet och som har hjälpt henne att få sina svårigheter diagnostiserade 
(samtalsutdrag Lisa:3).  

dä kändes mer som en lättnad än som ja- har gått å dragit mä detta så 
pass länge °har ja ° (0,9) och ingen har gjort nånting eller 

Då Lisa berättar hur hon fick diagnosen dyskalkyli förändrar hon sin tidigare 
identitetspositionering. Hon förändrar beskrivningen av sig själv genom att 
berätta att hon ”har gått och dragit med detta” det vill säga att hon har burit 
bördan av att ha ett handikapp, utan att få hjälp. Lisa framställer sig nu som 
en god elev som har gjort vad som kan krävas av henne utifrån de förutsätt-
ningar hon har haft. Hon avslutar sin berättelse med att ännu en gång poäng-
tera att de lärare hon har haft inte kan positioneras i den dominerande narra-
tiven om den gode läraren eftersom Lisa upplever att ” i ngen gjorde nån-
ting”. (Ingen kan i Lisas yttrande tolkas som många eller alla lärare hon har 
haft under sin grundskoletid.) 

Sammanfattning - Elevernas identitetspositionering i 
små berättelser 
Elevernas berättelser innehåller olika uttryck för den identitetspositionering 
som försiggår via berättandet. Alla elever positionerar sig på något sätt i den 
dominerande narrativen om den goda (lyckade) eleven genom att beskriva 
att de utifrån sina förutsättningar har gjort sitt bästa för att nå målen för be-
tyget godkänt. De allra flesta elever positionerar sig också till viss del i den 
dominerande narrativen om den svaga eleven då de alla uppger att de har 
haft olika svårigheter i skolan och att de inte har fått betyg i alla grundsko-
lans kärnämnen i år nio. Alla elever beskriver dock att de svårigheter de 
upplever att de har haft hade kunnat överbryggas med adekvat hjälp och 
stöd, vilket gör att de inte positionerar de lärare de beskriver i den domine-
rande narrativen om den gode läraren. Genomgående beskriver eleverna hur 
relationen mellan dem själva och deras tidigare lärare inte har varit tillfreds-
ställande. 
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DISKUSSION  

Vad kan då sägas om de resultat som framträder i analysen av samtalen? 
Samtal är både vanliga och viktiga redskap i skolans undervisning både för 
att skapa relationer mellan elever och skolans anställda, men också i under-
visningssyfte. Olika samtal har olika syften men på grund av de roller indi-
vider är tilldelade i skolkontexten (pedagoger, SYV och elever) bibehålls 
vissa befästa samtalsmönster och strukturer. De undersökta samtalen genom-
förs i en institutionell kontext, i skolan, men samtalet fokuserar elevers per-
sonliga upplevelser vilket gör att de samtalande ibland tycks har svårt att 
avgöra om det är ett institutionellt eller ett icke institutionellt samtal (se Li-
nell, ms, 2009:u.a.). Czarniawska (2004) beskriver att en narrativ som be-
skriver en personlig historia karaktäriseras av att den också ingår som en del 
av en social historia, i föreliggande studie handlar denna sociala historia om 
skolan ur ett elevperspektiv. 

Hur beskriver eleverna sin tidigare skoltid? 
Eleverna beskriver sin grundskoletid som tuff och jobbig på olika sätt. 
Genomgående berättar elever om hur relationen mellan dem själva och deras 
tidigare pedagoger inte har varit tillfredsställande och hur de upplever att de 
inte har fått det stöd och den hjälp de önskar att de hade fått, trots att de fles-
ta av dem har fått särskilt stöd och ingått i olika grupper som har fått speci-
alpedagogisk undervisning. Flera elever efterlyser också mer engagemang 
hos lärarna. Elevernas beskrivningar av sin tidigare skoltid ger en bild av 
utanförskap, men de förmedlar också en känsla av otillräcklighet. Både Mur-
ray (1994) och Hellsten & Peréz- Prieto (1998) visar att skolans specialun-
dervisning leder till marginalisering av de berörda eleverna. Bergecliff 
(1999) visar att dessa marginaliseringar skapar elevkategorier som i sin tur 
bidrar till att skapa bilden av den svaga eleven. Alla elever beskriver sig som 
elever i svårigheter på olika sätt, dessa svårigheter kan vara allt från att ha 
varit bråkig och okoncentrerad till att ha haft ett diagnostiserat handikapp 
som t.ex. läs- och skrivsvårigheter eller ADHD. De beskriver också att de 
inte har fått stöd och uppmuntran i sina ansträngningar att trots sina svårig-
heter nå nivån för ett godkänt betyg. I flera samtal beskriver eleverna i likhet 
med Hultqvists (2001) forskningsresultat att de upplever att lärarna inte har 
haft några förväntningar på dem och därför inte ställt tillräckligt höga krav, 
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denna kravlöshet upplevs alltså både i grundskolan och på det Individuella 
programmet där Hultqvists undersökning genomfördes.  

Anmärkningsvärt är att eleverna beskriver sig som elever bland alla andra 
och inte som svaga elever, men att de är medvetna om sina svårigheter. 
Genomgående beskriver de att de inte har fått rätt stöd och hjälp för att trots 
sina svårigheter nå betyget godkänt i grundskolans kärnämnen, vilket gör att 
de beskriver sina lärare som oförmögna eller ovilliga att möta, förstå och 
hjälpa dem. 

Vilka samtalsämnen och ämnesaspekter initierar eleven 
i samtalets inledning? 
Pedagog eller SYV inleder samtalen med att ställa en öppen fråga. Alla ele-
ven initierar i svaret på denna öppna fråga ett eller flera samtalsämnen och 
ämnesaspekter vilka behandlas som vad Button & Casey (1984) definierar 
som händelser av värde. Alla eleverna har den initiala makten att introducera 
händelser av värde, men inte alla introducerade samtalsämnen eller ämnes-
aspekter som kommer att fokuseras i samtalet.  I flera samtal förekommer 
uppskjutande frågor i samtalens inledning vilket kan tyda på att de samtalan-
de orienterar sig mot en samtalssituation som är ovan för dem och att de 
därför förhandlar samtalets personliga nivå. I de flesta samtalen initierar 
eleven flera samtalsämnen eller ämnesaspekter efter att denna förhandling 
har genomförts, men i de flesta fall är elevernas respons på den inledande 
frågan full av artikulerade fördröjningar (mm, ja:a osv) och/eller uppskju-
tande frågor, vilket kan antyda att samtalet fokuserar ett ovanligt samtalsäm-
ne. I de fall eleverna svarar direkt och utan fördröjning sker detta i samtal 
mellan elev och SYV, vilket kan visa att SYV är en person som har rätt att 
ställa den inledande frågan. Linell (ms, 2009: u.a.) visar att frågandet är po-
tentiellt känsligt och att vem som helst inte kan ställa vilka frågor som helst. 
De många pauserna och fördröjningarna i elevens respons på pedagogens 
inledande fråga skulle då kunna indikera att pedagogen inte självklart har rätt 
att ställa den givna frågan.  

Eleverna introducerar både individrelaterade och skolrelaterade faktorer. De 
individrelaterade faktorerna markeras ofta som känsliga ämnen genom att 
eleven använder sig av pauser och fördröjningar när problemen formuleras. I 
samtal med SYV bemöts dessa pauser och fördröjningar med respekt och 
hänsyn, och SYV visar genom att inte avbryta att hon nu har rollen som 
lyssnare och visar på så sätt intresse för elevens berättelse. I samtalen mellan 
pedagog och elev förekommer också en hel det fördröjningar och pauser, 
intressant är dock att elevens berättelser i samtalens inledning är kortare än 
de berättelser eleverna berättar för SYV, vilket kan bero på att pedagoger 



93 

oftare ställer följdfrågor som innebär ganska drastiska ämnesskiften, vilket 
bidrar till att elevens berättelse avslutas och samkonstruktionen påbörjas.  

Vilka samtalsämnen fångar pedagogen eller SYV upp 
och fortsätter att prata om? 
Den intersubjektivitet som finns i de analyserade samtalen bygger på de 
dominerande narrativerna om den lyckade eleven och om den gode läraren. 
Genom att de samtalande utgår från vad De Fina (2008:422) beskriver som 
delade ideologier och stereotyper om sociala kategorier och tillhörigheter, i 
det här fallet elever på det individuella programmet, blir dessa en grund för 
den identitetspositionering som sker i interaktionen. Den gemensamma pro-
blemformuleringen bygger därför på beskrivningar av såväl eleven som på 
hans/hennes tidigare lärare. Då eleven beskriver sina tidigare lärare accepte-
ras dessa beskrivningar ofta av SYV medan pedagogerna ofta tar sina kolle-
gors parti och motsätter sig elevens beskrivning. Då eleven beskriver sig 
själv tas dessa beskrivningar emot på olika sätt av pedagog och SYV. Elever 
som samtalar med SYV avlastas eget ansvar medan pedagogerna ofta lägger 
på eleven ett större ansvar för den uppkomna situationen. I flera samtal (både 
med SYV och med pedagog som samtalsledare) får eleven arbeta aktivt för 
att få sin berättelse accepterad.  

Ett tydligt mönster i samtalen mellan pedagog och elev visar sig i hur peda-
gogen initierar flera samtalsämnen och ämnesaspekter och därmed under-
känner flera av de samtalsämnen och ämnesaspekter eleven har initierat. 
Pedagoger som samtalsledare uppvisar en ovilja att släppa ramarna för det 
pedagogiska samtalet där de ska styra över vilka samtalsämnen och ämnes-
aspekter som ska behandlas eller kanske en oförmåga att förhålla sig till 
samtalens personliga karaktär. Pedagogens sätt att styra samtalen gör att de 
får en undervisande karaktär. De båda samtalande behåller de roller de är 
tilldelade i s kolan som institution. Pedagogen är undervisande och besitter 
makten att avgöra vad undervisningen skall fokusera, medan eleven förvän-
tas vara beredd att ta till sig de kunskaper pedagogen delar med sig av. Sam-
talen mellan elev och pedagog uppvisar en asymmetri ifråga om såväl re-
sponsstyrning som i vilka ämnen som återfinns i den gemensamma problem-
formuleringen. I vissa fall upplever jag att pedagogen hanterar byten av sam-
talsämnen och ämnesaspekter ganska bryskt vilket gör att eleven riskerar att 
hamna i situationer där han/hon kan förlora sitt ansikte och då hamna i en 
prekär situation. Bockgård (2004) visar att produktionen av andra-drag (re-
sponsturer) är en social handling i en interaktion och att den oftast stärker 
solidariteten mellan de samtalande. En intressant iakttagelse i analysen av de 
samtalsutdrag jag presenterar är att detta inte alltid sker, tvärtom verkar sam-
talen med pedagoger som samtalsledare förstärka den maktobalans som finns 
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mellan elev och pedagog genom att pedagoger ofta byter samtalsämnen och 
ämnesaspekter utan att använda vad Button & Casey (1984) kallar ämnesini-
tierare. Detta gör att eleven verkar hamna i en situation där han/hon inte har 
kontroll på samtalet och riskerar att hamna i vad Goffman (1963) benämner 
ansiktshotande situationer. Genom att betona elevens eget ansvar orienterar 
sig pedagogen mot att få eleven att inse sin roll i den uppkomna situationen. 
Samtalet får inte bara en undervisande karaktär utan också en fostrande ka-
raktär där rollfördelningen mellan de samtalande blir tydlig. Vid flera tillfäl-
len förekommer disprefererade turer i samtalen mellan elev och pedagog och 
i flera fall är det eleven som aktivt räddar samtalet från att kollapsa när den-
na dispreferens har uppstått. Eleven tar därmed på sig ansvaret för att upp-
rätthålla samtalets förväntade organisation genom att acceptera pedagogens 
tolkningar.  

Intressant är att elever så sällan protesterar mot hur samtalen utvecklas. Alla 
som har mött elever i svårigheter vet att deras skoltid ofta har kantats av 
möten och sammanträden. Det finns anledning att tro att när eleverna har 
avslutat sin grundskoletid har de utvecklat en strategi för att på smidigaste 
sätt klara sig igenom dessa möten. En av dessa strategier visar sig då elever 
ofta accepterar pedagogens eller SYV:s tolkning av problemformuleringen, 
antingen för att kunna gå vidare i samtalet eller för att kunna avsluta samta-
let. I Yvonne Karlssons (2007) avhandling visar hon hur elever hanterar talet 
om sina svårigheter genom att acceptera en bild av dem själva som proble-
matiska elever för att snabbt kunna gå vidare i samtalet och då kunna ge en 
bild av sig själva som duktiga elever. Detta är något som blir väldigt tydligt 
även i flera av de här analyserade samtalen genom att elever accepterar pe-
dagogens problemformulering och därefter beskriver sig själva i positiva 
termer.  

SYV å andra sidan verkar anta en handledande roll i samtalen. Ett mönster 
som återkommer i flera av samtalen med SYV som samtalsledare är att det 
ansvar eleven ålägger sig själv i den uppkomna situationen avlastas dem. 
SYV arbetar aktivt med att avlasta eleven eget ansvar, medan eleven ofta 
tvingas arbeta hårt med att få sitt eget ansvar att ingå i den gemensamma 
problemformuleringen. De maktförhållanden som finns mellan elev och 
pedagog eller SYV kan antas bidra till upprätthållandet av dessa strukturer 
då pedagogen är betygsättande lärare och SYV har en friare och vägledande 
roll i förhållande till eleven. I samtal med SYV som samtalsledare skapas en 
situationsbunden vi-känsla mellan SYV och elev i talet om elevens tidigare 
lärare. SYV tar ett tydligt elevperspektiv och visar genom uppbackningar att 
hon står på elevens sida. Eleven introducerar nya samtalsämnen och ämnes-
aspekter medan SYV lyssnar och ger eleven bekräftelse. Ett tydligt mönster 
som framträder i dessa samtal är att det är eleven som initierar de flesta sam-
talsämnena och ämnesaspekterna, SYV lyssnar, backar upp och ställer följd-
frågor. Elevens berättelser står i fokus för samtalet och SYV bekräftar ele-
vens upplevelser genom sitt sätt att hantera sin roll som samtalsledare. Sam-
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talen mellan elev och SYV upplevs som avslappnade, personliga och re-
spektfulla. De samtalande samarbetar för att upprätthålla varandras ansikten 
vilket ger ett intryck av att de två respekterar varandra och är intresserade av 
att få ta del av varandras upplevelser.  

Trots att samtalen med olika yrkesprofessioner som samtalsledare skiljer sig 
på flera viktiga punkter kommer de samtalande i alla samtal fram till en 
gemensam problemformulering. I samtal med SYV som samtalsledare sker 
detta oftast genom att SYV sammanfattar de samtalsämnen och ämnesaspek-
ter eleven har initierat och eleven ger då positiv respons på denna samman-
fattning. I samtalen mellan elev och pedagog är det vanligare att den gemen-
samma problemformuleringen bygger på samtalsämnen och ämnesaspekter 
som pedagogen har initierat. Ett mönster är att elever oftare bidrar till att 
avsluta de samtalen, vilket är något som antagligen känns igen bland peda-
goger och andra skolanställda som har haft kontakt med de elever som ofta 
benämns som svaga och/eller problematiska elever. Anledningen till att des-
sa elever upplevs vara ointresserade av att samtala med pedagoger och annan 
skolpersonal kan beskrivas genom de ”små berättelser” elever delar med sig 
av i de analyserade samtalen. I elevernas berättelser om sig själva som elever 
i grundskolan framgår att de inte betraktar sig själva på samma sätt som de 
betraktas av pedagoger.  

Då samtalen fokuserar känsliga och personliga samtalsämnen och ämnes-
aspekter krävs det att de båda samtalande är uppmärksamma på hur de kan 
upprätthålla sina roller (Goffman, 1963). Det gemensamma arbetet med att 
bevara och upprätthålla varandras ansikten ser väldigt olika ut beroende på 
vilken yrkesprofession samtalsledaren har. Dialogen mellan SYV och elev 
verkar vara mer jämlik än den mellan elev och pedagog vilket kan bero på de 
olika roller pedagog och SYV har. Pedagogen har en maktposition i förhål-
lande till eleven då han/hon är betygsättande lärare. SYV har en handledande 
roll i sin yrkesroll. Pedagoger visar dessutom upp en kollegial lojalitet då 
eleverna beskriver sina tidigare lärare, SYV står i sin yrkesroll fri från denna 
kollegiala lojalitet och därmed upplever jag att samtalen mellan SYV och 
elev har ett mer utpräglat elevperspektiv och större fokus på elevens berättel-
se. Samtalen mellan elev och SYV tycks mer jämlika än de mellan elev och 
pedagog.  
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Hur framträder elevernas bild av sig själva i den 
identitetspositionering de gör i förhållande till några 
dominerande narrativer om grundskoleelever och deras 
lärare? 
I talet om svaga elever kan det vara intressant att ställa sig frågan: i vems 
ögon är de svaga? Genom att betrakta dessa elever som ofta benämns som 
svaga och/eller besvärliga i ljuset av den identitetspositionering som fram-
träder i förhållande till de dominerande narrativerna om den goda respektive 
om den svaga eleven blir det tydligt att eleverna inte ser sig själva som svaga 
eller besvärliga utan de har ett gott självförtroende och de är övertygade om 
att med rätt hjälp och uppmuntran kan de bli goda elever.  

I den beskrivning Léon Rosales (2010) gör av den ideala eleven framträder 
en bild av vad han kallar en samhällelig svärmorsdröm. De förmågor och 
kunskaper eleven skall behärska är många och antagligen finns ingen elev 
som behärskar dem alla. Genom att betrakta de analyserade samtalen fram-
träder en bild av eleverna som närmar sig den dominerande narrativen om 
den lyckade eleven. Eleverna visar prov på att såväl vara demokratiska som 
kulturkompetenta, då de är lyhörda och på samma gång står för sina åsikter 
under samtalen. De visar ofta prov på att vara självständiga och kritiskt tän-
kande då de berättar om sin tidigare skoltid och kan se både sin egen och 
andras roll i den uppkomna situationen. Eleverna visar respekt under samta-
len, särskilt kan detta uppmärksammas då de tar hänsyn till och aktivt arbetar 
för att upprätthålla sitt eget och samtalspartnerns ansikte. De beskriver sig 
också som vetgiriga eftersom de är intresserade av och villiga att ta till sig de 
kunskaper skolan förmedlar om de kan få den hjälp de behöver för att nå dit. 
Eleverna som ingår i föreliggande undersökning uppfyller alltså många av de 
grundläggande färdigheterna ur den svenska grundskolans styrdokument.   

Alla elever som deltog i denna studie beskriver sig som goda elever i mindre 
eller större skolsvårigheter, vilka de beskriver att de hade kunnat övervinna 
med rätt hjälp och stöd. I likhet med vad tidigare forskningsresultat visat5 
beskriver alltså eleverna att skolans organisation har stor betydelse för deras 
möjlighet att lyckas få godkända betyg. Reducerade studieplaner, exklude-
rande behandling och möjligheter att få rätt stöd och hjälp har enligt eleverna 
haft betydelse för deras möjligheter att få betyget godkänt i grundskolans 
kärnämnen i år nio. Flera elever berättar också om hur de blivit orättvist 
bemötta av pedagoger och hur de känt sig utsatta av såväl pedagoger som 
andra elever. Garpelin (2005) visar att en god relation och en ömsesidig re-
spekt mellan elev och vuxna i skolan är en förutsättning för att elever skall 
trivas och lyckas i skolan. Eleverna beskriver hur relationen mellan elev och 
lärare har varit otillfredsställande och hur skolans personal inte har lyckats 

                                                      
5 se t.ex. Hellsten & Perez-Prieto (1998), Trondman (1995) och Garpelin (2003) 
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skapa förtroendefulla relationer vilket har bidragit till att eleverna inte har 
fått den hjälp och det stöd de har behövt. Lemar (2001) benämner denna 
faktor lärarens osynliga pedagogik. Den dominerande narrativen om den 
gode läraren ger en bild av en lärare som har både vilja och förmåga att se 
varje enskild elev som individer och kunna ge den hjälp och det stöd varje 
enskild elev behöver i den aktuella situationen. Genom sina beskrivningar 
visar eleverna att de upplever att de lärare de talar om inte lever upp till de 
förväntningar eleverna har haft på en god lärare. Lärarna placeras därmed 
inte in i den dominerande narrativen om den gode läraren. 

Några sammanfattande slutord 
Genom en kombination av två analyser, båda grundade i den etnometodolo-
giska traditionen framträder en bild av samtal om personliga upplevelser i en 
pedagogisk miljö. De analyserade samtalen fokuserar elevers upplevelser av 
sin tidigare skoltid och elevers upplevelser av varför de inte fick betyget 
godkänt i grundskolans kärnämnen i år nio som de framträder i samtal med 
elevens mentor eller med SYV. I de roller som tilldelas aktörer i den peda-
gogiska miljön finns en inbyggd maktrelation, pedagogen har makt över 
eleven i sin roll som betygsättande lärare och SYV har en friare roll i form 
av vägledare. Den roll eleverna i undersökningen har fått sig tilldelade i 
skolsystemet kan antas bygga på den dominerande narrativen om den svaga 
eleven eftersom de alla är elever inskrivna på det Individuella programmet. 
Dessa roller framträder tydligt i de analyserade samtalen. Samtalen mellan 
SYV och elev får en vägledande, elevfokuserad och jämlik karaktär, medan 
samtal mellan pedagog och elev får en undervisande och asymmetrisk karak-
tär, vilket visar att de roller aktörerna har tilldelats i skolmiljön är befästa 
och självklara. Samtalens utkomst präglas till stor del av samtalsledarens 
yrkesroll. I de analyserade samtalen visar det sig att SYV oftare än pedagog 
ger uppbackning på elevens respons. I samtal mellan pedagog och elev initi-
erar ofta pedagogen ett nytt samtalsämne eller en ny ämnesaspekt i sin re-
sponstur, medan SYV oftare fokuserar ett av de samtalsämnen eller ämnes-
aspekter eleven har introducerat. I samtal mellan pedagog och elev får sam-
talen ofta en undervisningskaraktär med en inbyggd asymmetri, där pedago-
gen kan underkänna de samtalsämnen och ämnesaspekter eleven 
introducerar. I samtal mellan elev och SYV skapas oftare en vi-känsla där av 
eleven initierade ämnen fokuseras. Ett gemensamt drag i samtal mellan elev 
och pedagog och i samtal mellan elev och SYV är att elever ofta tvingas 
arbeta hårt för att få sin syn på problemet accepterat som en del av den sam-
konstruktion som skapas. I samtal mellan elev och SYV handlar detta ofta 
om att faktorer eleven beskriver som individrelaterade istället av SYV för-
klaras som skolrelaterade och därmed avlastar eleven ansvar i den uppkomna 
situationen. I samtal mellan elev och pedagog sker det motsatta, faktorer 
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eleven beskriver som skolrelaterade förklaras av pedagogen som individrela-
terade och därmed åläggs eleven ett större ansvar. I båda fallen protesterar 
eleven, men endast i ett samtal (mellan Nino och pedagog) accepterar eleven 
slutligen pedagogens tolkning i den samkonstruktion som skapas. Utmär-
kande för alla de analyserade samtalen är att de behandlar samtalsämnen och 
ämnesaspekter som kan upplevas som personliga och svåra att tala om. I 
samtal om svåra ämnen ställs det krav på de samtalande att arbeta för att 
ingen skall förlora ansiktet. Detta sker i de flesta samtalen, undantaget är 
samtalet mellan pedagog och Nino där Nino ställs i en ansiktshotande situa-
tion. Arbetet med att upprätthålla och bevara varandras ansikte sker genom 
ömsesidig respekt och hänsynstagande och genom footing d.v.s. små skift-
ningar i samtalet som kan byta perspektiv och undanröja en ansiktshotande 
situation.  

De samkonstruktioner som skapas framträder som gemensamma problem-
formuleringar. Alla samtalsämnen och ämnesaspekter som ingår i denna 
förhandlas av de samtalande och slutligen är det pedagog eller SYV som har 
makten att godkänna eller utesluta en ämnesaspekt eller ett samtalsämne. 
Därför kommer vissa samtalsämnen och ämnesaspekter som eleverna intro-
ducerat att uteslutas från den gemensamma problemformuleringen. Samtals-
ämnen och ämnesaspekter som eleverna har introducerat, men som utesluts 
ur den gemensamma problemformuleringen har ett stort värde för att beskri-
va elevernas bild av sin tidigare skoltid och därför är elevernas små berättel-
ser intressanta. I dessa små berättelser framträder en bild av en konflikt mel-
lan den roll eleverna har tilldelats i skolsituationen och den bild de har av sig 
själva. Alla elever vänder sig mot att beskrivas som svaga elever och beskri-
ver i stället att skolans organisation och en otillfredsställande relation till 
tidigare lärare har bidragit till att de har tilldelats dessa roller.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 - Transkriptionsnyckel 

 
Aldrig  Betonat ord eller fras  

 

[va dä  Överlappande tal 

[jaha 

 

=  turen tar vid utan paus 

 

°jaha°  uttalas med lägre röststyrka 

 

(0,4)  tidsangiven paus 

 

¿  frågeintonation 

 

<alltså>  uttalas långsammare än omgivande tal 

 

>gjorde dä<   uttalas snabbare än omgivande tal 

 

Ja:  utdraget ljud 

 

Ja-  avbrutet ord eller reparation 

 

(( SKRATTAR)) mina kommentarer 
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