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Syftet med rapporten var att undersöka om dialogen kunde användas i klassrummet för att nå 

kunskap. Detta tycker jag är intressant därför att kunskap kan nås på olika sätt. Metoden har 

varit en kvalitativ undersökning. Den datainsamling som utförts har varit en kombination av 

olika metoder, teoristudier och intervjuer. Jag intervjuade två gymnasielärare och en 

högstadielärare respektive tre gymnasieelever vilka togs fram ur ett bekvämlighetsurval. 

Resultatet av undersökningen visade att det går att nå kunskap genom att föra en dialog i 

klassrummet. Samtidigt hävdade flera av respondenterna att dialog passar främst för att lära sig 

att hantera komplexa frågor, generera förståelse och nå kunskap. Ett annat viktigt resultat som 

undervisningen visar är att dialogen underlättar och skapar delaktighet i klassrummet. 

Nackdelarna med att använda sig av dialog i klassrummet är främst att de icke verbala eleverna 

inte har möjlighet att komma till sin rätt. Dessutom visar undersökningen på att en alltför stor 

delaktighet kan skapas och då tenderar dialogen bli ett svårmanövrerat, tidsödande och 

klumpigt sätt att nå kunskap på. Slutsatserna av undersökningen var att dialogen används av de 

undersökta lärarna i olika utsträckning. Vissa av respondenterna menade att en ständig dialog 

var närvarade medan andra menade att det skedde vid speciellt utvalda tillfällen under 

lektionen.  
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Inledning 
”Skolans innehåll och form har diskuterats flitigt i det svenska samhället de senaste åren” står 

det att läsa i artikeln Samverkan och dialog, vägen till skolutveckling (2002) som har skrivits av 

Jon Ohlsson. Skolan är oduglig, fostrar inte och ger inga kunskaper, sägs det. I debatten hörs 

klagomål och beskyllningar. Skolans verksamhet är av stor betydelse för alla i samhället då den 

utgör mötesplats för många människor med olika idéer och intressen. Följer man 

samhällsdebatten och de utvecklingsförsök som sker vad gäller skolans roll och utformning 

framträder tydligt ett antal trender som varit vägledande och styrande för vad som betraktas 

som utveckling. Det gäller såväl form som innehåll i skolans pedagogik och inriktning. Genom 

årtionden sedan 70-talet känner vi igen trender som dialogpedagogik och frigörande skola, 

kunskapsskola och individorienterad pedagogik, IT-pedagogik och profilerad skola, 

föräldrastyrd skola mm. Kunskapsbegreppet har debatterats och olika ideologiska strömningar 

har kommit och dragit förbi. Trenden idag är svår att överblicka.  

 

Eftersom skolan, utöver kunskapsmålen, har en viktig social funktion, att den ska fostra 

eleverna till goda samhällsmedborgare och därmed reproducera viktiga mänskliga och 

demokratiska värden som människolivets okränkbarhet, människors lika värde, jämställdhet 

och frihet, så är det viktigt att detta sker i socialt samspel mellan dem som är involverade. Det 

kan beskrivas som att skolan är ett kollektivt intresse och att den därför ska styras och utformas 

i kollektiv och demokratisk anda. Och ett viktigt demokratiskt verktyg är dialogen. I samhället 

finns idag i stort en tilltro till samtalet, dialogen när det gäller verksamhetsutveckling i olika 

sammanhang. Dialogen är verktyg för utformande av lärande organisationer och den 

gemensamma reflektionen hjälper till att främja lärande skriver Peter Senge i boken The fifth 

discipline (1995). Dialogen kan ses som ett verktyg för ökad förståelse mellan människor. I ett 

demokratiskt samhälle för medborgarna dialog, och de ges förutsättningar att göra det.  

 

I praktiken, i klassrummet där läraren möter eleverna, framträder komplexiteten i 

lärarutövandet och det är där läraren utövar sin kompetens och sitt professionella lärarskap. Det 

är i klassrummet, i praktiken, vi kan förstå svårigheterna som uppstår i samband med 

undervisning och satsningar på dialog. Det är där mötet med de olika verkligheterna sker. Det 

vardagliga arbetet i klassrummet måste enligt mig präglas av en relation till eleverna. Denna 

relation kan skapas på många olika sätt. Jag tror att hur vi människor kommunicerar med 

varandra har stor påverkan för hur mycket vi kan lära oss och hur motiverade vi är. Det är inte 

bara i klassrummet som dialogen kan komma till nytta utan i varje människas vardag förhåller 

vi oss olika till olika situationer. Dialogen är därför något vi alla borde kunna lära oss mer om 

framför allt som lärare då vi har många kontakter med olika elever och människor. 

 

Efter egna erfarenheter från skolan, både som lärare och elev har jag insett att det är just i mötet 

mellan lärare och elev eller mellan elev och elev som det händer. Det är där kunskap kan 

utvecklas och slå rot. Enligt min åsikt ägnas för lite tid att vårda och stödja detta möte. Det jag 

anser vara en olöst fråga är hur lärare respektive elever upplever dialogen som 

undervisningsform och om det finns dialog på skolor i klassrum idag. Utgångspunkten är en 

sociokulturell startpunkt där den bakomliggande idén är att försöka förklara begreppet dialog 

för att skapa en större förståelse för vad som ingår i den. Därigenom kommer jag även att 

behandla vad som anses vara kunskap och hur denna kan skapas eller kan byggas upp. 

 

Människor närmar sig dialogen av olika skäl. Vissa vill lösa konflikter, andra vill bättre komma 

överens, en del vill lösa problem och i mitt fall skall jag titta på hur dialogen bidrar till 

tillägnan av kunskaper? Michael Bahktin (i Dysthe 2005) skriver att dialogen är en 
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grundläggande kvalitet i allt mänskligt samspel och att det är ett mål att vi måste eftersträva i 

de många olika samspelssituationer vi människor ställs inför, framför allt i ett klassrum. 

 

Jag tycker att möjligheten att studera något som dialogen och hur samspelet mellan människor 

emellan i ett klassrum fungerar är viktigt, då klassrummet kommer att vara min framtida 

arbetsplats. Jag vill gärna kunna erbjuda mina framtida elever ett bra verktyg för livet men även 

för att klara av skolgången och kunna inhämta kunskap på ett bra och stimulerande sätt. 

Dialogen ser jag som en ständigt pågående process som skapar mening för oss individer.  

 

Syftet 

Syftet med studien är att undersöka om dialogen kan användas i klassrummet för elever på 

gymnasienivå för att inhämta kunskap. Jag kommer att undersöka dels lärarens syn på 

begreppet dialog och även undersöka elevers uppfattning för få en så mångfacetterad och 

nyanserad bild av begreppet som möjligt.  

 

 

Problemformulering    

 

1. Hur upplever lärare och elever att dialog som undervisningsform kan användas i 

klassrummet? 

 

2. Vilka möjligheter erbjuds med att använda dialog som undervisningsform i 

klassrummet enligt lärare och elever? 

 

 

3. Vilka svårigheter kan uppstå när läraren använder dialog som undervisningsform i 

klassrummet? 

 

Tes:  

Mitt intresse för och om dialogen som fenomen har framkommit genom egna erfarenheter i 

klassrummet både utifrån ett lärar- och elevperspektiv. Den tes som jag kommer att utgå ifrån 

är ”dialogen som undervisningsform bidrar till att eleverna kan erhålla kunskap som är 

bestående och användbar för dem”.  

 

Avgränsningar  

Jag avgränsar mig till att se på begreppet dialogen utifrån tre olika perspektiv (lärare, elev och 

teori) och om dialogen är en bra metod/verktyg för att förse elever med kunskap i klassrummet 
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Litteraturgenomgång  
Jag har utgått från litteratur som har ingått i lärarutbildningens olika kurser. Med dessa som 

utgångspunkt har jag sedan utökat och kompletterat den teoretiska referensramen med 

ytterligare litteratur och vetenskapliga artiklar. Dessa har sökts genom olika databaser och via 

Internet vid Mälardalens högskola. För att undersöka begreppet dialog valde jag att först och 

främst utgå att ifrån tidigare skriven litteratur. Mycket kunde hämtas ifrån den ryske 

språkfilosofen Michael Bakhtins idéer om dialog. Jag har även använt mig av Dysthe Olgas 

teorier som är professor vid Programmet för forskning om lärande vid Bergens Universitet.  

 

Dialogpedagogikens introduktion i Sverige 

Termen dialogpedagogik används för första gången i Sverige av 1968 års Barnstugeutredning. 

Termen förekommer i utredningens första huvudbetänkande Förskolan Del 1enligt Daniel 

Kallos bok Den nya pedagogiken (1978). En av utredningens uppgifter var att diskutera och 

söka ange skolans och i första hand förskolans målsättning. Avsikten var att försöka välja ut 

och ringa in ett teorimaterial, som kan ligga till grund för förskolans pedagogiska program när 

det gäller förskolans omfattning, kvalitativa innehåll som metodik. Detta var enligt (Kallos 

1978) en reaktion på att det dåvarande pedagogiska programmet och metodiken i viss mån var 

otillräcklig och dominerades av förmedlingspedagogiska metoder.  

 

Den dialogpedagogiska modellen utgår från att det bör vara en kontinuerlig dialog mellan barn 

och vuxen, på både ett inre och ett yttre plan, som gäller ett ömsesidigt givande och tagande i 

fråga om känslor, upplevelser och kunskaper Kallos (1978). Det är i tvåvägskommunikation i 

dialogens form som ger barnet stöd och mod att växa till en självständig människa. Målet för 

detta slag av pedagogik kan sägas vara att individen successivt skall arbeta sig fram till de 

värderingar och normer den så småningom kommer att efterleva. Vidare menar Kallos att målet 

i sig rör i djup bemärkelse individens personlighetsutveckling på sikt, känslomässigt, socialt 

och intellektuellt. Den dialogpedagogiska modellen som Kallos (1978) beskriver har 

anknytning till både kognitiv, psykodynamisk samt socialpsykologisk teori. Den kognitiva 

teorin utgår ifrån att individen aktivt vill söka erfarenheter, kunskaper i samspel med miljön. 

Psykodynamisk teori betonar samspelet, barnets mänskliga relationer som väsentliga faktorer 

för dess utveckling.  

 

Modellen förutsätter att pedagogen ser barnet som en människa med potentiella möjligheter till 

vidareutveckling, med egna uttrycksbehov och med egna resurser att upptäcka möjligheter i 

tillvaron och den rådande verkligheten. Den utvecklingen är endast möjlig genom den vuxnes 

aktiva engagemang i vad barnet gör och vad det uttrycker. Det betyder enligt Kallos (1978) att 

barnet måste möta respekt för sina värderingar och ställningstaganden, men det måste också 

lära sig förstå att kunskap, beteenden, normer etc. kan omprövas utifrån nya perspektiv.  

 

Pedagogen i dialogmodellen kan inte fungera statiskt utan måste förstå sig själv som en individ 

i utveckling genom en process under hela livet. Under denna livslånga process påverkar 

livssituationen och egna erfarenheter sättet att fungera i det pedagogiska arbetet. I 

dialogmodellen befinner sig vuxen och barn i vissa avseenden i samma situation. Båda 

påverkar varandra genom ett ömsesidigt givande och tagande. Det som kan ske i 

dialogmodellen enligt Kallos (1978) är att barnet upplever en vuxen som öppet ger uttryck för  

tankegångar och värderingar och samtidigt respekterar och tar ställning till vad barnet 

uttrycker. I en sådan ömsesidig process kan barnets resurser, både känslomässigt och 

intellektuellt frigöras och fungera som en hel människa i en helhet enligt  Kallos (1978).  
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Tidigare forskning citerad i Börjeson, Lena & Langmann, Eivor (2000) visar i korthet att de 

huvudsakliga resultaten innebär att dialog kännetecknas av följande   

 

 Öppenhet i samtal. 

 Alla deltar och bidrar deltagarna har en aktiv roll och att lärandet är aktivt. 

 Mål sätts upp och verksamheten följs upp. 

 En positiv människosyn där möjligheter står i centrum i stället för hinder. 

 Respekt för varandra och för olikheter. 

 Alla inblandade tar ansvar för bra resultat och ett gott arbetsklimat 

 Ledaren leder och är förebild genom att intressera och engagera alla i bra samtal 

 En syn där man kan lära av och komplettera varandra och utveckla idéer tillsammans. 

 

 

Dialog 

Ordet dialog har sina rötter i grekiskans dia och logos. Dia betyder ”genom” och logos ”ord” 

eller ”mening” Dialogen är en process för att skapa mening enligt Stig Ottosson (1999). I 

ordets äldsta innebörd betydde logos ”att samla gemensamt” och antyder en medvetenhet om 

att saker och ting är relaterade till varandra. I den betydelsen är det bättre att kalla logos för 

”relation”. Dialogen är ett samtal där människor tänker och har en relation tillsammans skriver 

William Isaacs i boken Dialogen och konsten att tänka tillsammans. (1999). Att tänka 

tillsammans innebär att du inte längre ser din egen ståndpunkt som den slutgiltiga och 

definitiva, utan som ett steg på vägen. Du lyssnar till de möjligheter du annars inte hade 

uppmärksammat som uppstår genom att du har en relation till andra. Du samlar på möjligheter 

tillsammans med andra. Författaren menar att genom dialogen kan vi vidga vår medvetenhet till 

att omfatta en allt större helhet. Dialogen gör oss medvetna om att vi deltar i en större helhet.  

 

Dialog står i kontrast till diskussion enligt Isaacs (1999) där diskussionen är mera samhörigt 

med ordduell, att strida eller att tvista om en uppfattning. I en dialog söker man på ett 

resonerande sätt i samtalston och utan en lärare eller mötesordförande som ger ordet till en 

efter en, att stråla samman mot en eller några lösningar. I en diskussion skiljer man sig åt mera 

från en lösning. Dialogen däremot kan ge som resultat att alla känner sig som segrare medan 

diskussionen ofta skapar en situation som där en individ eller grupp utnämns som segrare och 

övriga blir förlorare.  

 

Dialogens mål 

För Isaacs (1999) är dialogens mål att nå ny förståelse och därigenom forma en helt ny grund 

som tankar och handling kan utvecklas vidare ifrån. Dialogen lyfter deltagarna till ett 

gemensamt sammanhang och en gemensam upplevelse. Därigenom blir dialogen en samordnad 

kraft enligt författaren  

 

Dialogprinciper enligt Isaacs  

Isaacs (1999) beskriver olika principer som är viktiga i dialogen och dessa är: delaktighet, 

gestaltning, uppmärksamhet och sammanhang. 

 

Delaktighet: I dialogen skapas delaktighet av att vi lyssnar både till oss själva och till andra 

människor. Dialogen strävar efter att deltagarna lyssnar tillsammans.  

 

Gestaltning: Gestalta innebär enligt Isaacs att upptäcka utvecklingsmöjligheter och 

framkomstsätt d.v.s. att upptäcka något som ännu inte syns och att ge det ett uttryck.  
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Uppmärksamhet: Uppmärksamhet bygger på att själv vara uppmärksam på att jag påverkar 

andra såsom andra påverkar mig.  

 

Sammanhang: En förståelse för sammanhanget är väsentlig för dialogen, där hittar vi t.ex. 

relationen mellan oss själva och vår omgivning, mellan detalj och helhet.  

 

Diskussion och dialog – en jämförelse 

Begreppen diskussion och dialog används enligt min erfarenhet ofta för samma innebörd trots 

att det är väsentliga skillnader. Därför har jag valt att kort redogöra för vad begreppen innebär.  

 

Diskussionen är fokuserad på att fatta beslut hävdar Isaacs (1999). Diskussionen stimulerar 

människor att tänka i termer av ”antingen eller”. Att välja är att göra ett val bland alternativ, 

d.v.s. att välja ett alternativ framför andra. Till skillnad från dialogen söker man i diskussionen 

efter avslut. Isaacs menar vidare att diskussionen inte erkänner någon befintlig eller 

underliggande helhet utan fokuserar istället på sakfrågor. Diskussionen tenderar att bryta ned 

problem i hanterliga bitar och lockar att söka efter det vi redan vet. 

 

Dialogen syftar till att pröva valets förutsättningar där man försöker öppna möjligheter, se till 

helheten och se nya alternativ. Dialogen syftar till att väcka insikt, vilket innebär att vi 

rekonstruerar vår kunskap för ny insikt och kunskap. Dialogen ger oss stöd att betänka det 

sammanhang eller område där problemet/möjligheten uppstår och vara öppen för nya alternativ 

och för det tänkande som ligger bakom våra antaganden enligt Isaacs (1999). 

 

Bakhtin och dialogen 

Michael Bakhtin (citerad i Dysthe, 2005) arbetade med frågor som rörde litteratur, språk och 

språkfilosofi. Bakhtin omnämns i regel som språkfilosof och litteratur- och kulturteoretiker 

men främst var han dialogorienterad tänkare. Han överskred ämnesgränser och rörde sig 

tvärsöver och mellan vetenskapliga ämnesområden. Hans tankar om dialogens betydelse kallas 

för dialogism. Han gav en vidgad innebörd av det vardagliga begreppet ”dialog” och menade 

att dialogbegreppet ligger på flera olika nivåer. Han betraktar själva existensen som i grunden 

dialogisk och tar därmed upp filosofiska grundfrågor. Livet är dialogiskt till sin natur. Han 

menar att leva innebär att engagera sig i en dialog, att ställa frågor, lyssna, svara, komma 

överens o.s.v.  Bakthins uppfattning att jaget eller självet enbart existerar genom sitt 

förhållande till andra människor och att leva innebär att man befinner sig i en oavslutad dialog 

med andra människor.  En människa definieras genom sitt förhållande till andra, och därför 

använder människan inte språket för att i första hand ge uttryck åt sig själv utan för att 

kommunicera, befinna sig i en dialog. ”Jag uppnår insikt eller medvetenhet om mig själv, jag 

blir mig själv bara genom att visa mig för den andra. Att vara är att kommunicera….”Att vara 

är att vara någon för den andre, och genom den andre vara någon för sig själv”, Bakhtin 

(citerad i Dysthe, 2005 sid. 6). Detta är grunden i Bakhtins dialogism.  

  

Dialogen är alltså en grundläggande kvalitet i det mänskliga samspelet enligt Bakhtin, (i 

Dysthe, 2005) och den är ett mål vi måste eftersträva i de många olika situationer där vi möter 

andra människor t.ex. i klassrummet. Dialogen existerar alltid som en möjlighet som kan förbli 

outnyttjad eller som kan förverkligas i varje undervisningssituation. Det finns alltid ett samspel 

i ett klassrum mellan de olika parterna. I vilken grad den dialogiska aspekten förverkligas har 

därför mycket att göra med relationen mellan de olika parterna.  

 

Bakhtin använder sig av begreppet dialog i tre olika betydelser vilka är sammanvävda till en 

helhet. På en överordnad nivå beskriver han hela människans existens som en dialog. 

Uppfattningen av förhållandet mellan ett jag och ett du spelar en avgörande roll, då han 



 6   

  

definierar självet genom dialogiska relationer till ”den andra”. För det andra använder Bakhtin 

ordet dialog om språkbruk i allmänhet och hävdar att den är utmärkande i alla yttranden. Det 

verbala språket utgör ett av många sätt som dialogiska relationer kan yttra sig på. De dialogiska 

principer som gäller för dialogen ansikte mot ansikte kan överföras till ett flertal sociala och 

kulturella fenomen. För det tredje framhäver Bakhtin motsättningarna mellan dialog och 

monolog, både i språkliga och sammanhang och på ett mer filosofiskt plan, Bakhtin (citerad i 

Dysthe, 2005) 

 

Förståelse och mening  

Förståelse och meningsskapande är nyckelord i detta sammanhang. När man yttrar sig 

förväntar man sig en eller annan form av aktivt gensvar från mottagaren, t.ex. instämmande, 

sympati, invändningar, motstånd eller andra handlingar som svar på det som kommunicerats. 

Bakhtin menar att förstå ett yttrande är i sig en aktiv handling som sedan kan uttryckas och 

realiseras på olika sätt. Den aktiva förståelsen kan också vara tyst och osynlig för att vid ett 

senare tillfälle komma till uttryck hos mottagaren. Förståelsen är alltid enligt Bakhtin dialogisk 

då interaktionen är grundläggande i all kommunikation. Mening är inte något som finns i 

individens medvetande eller skapas av individen, enligt Bakhtin (citerad i Dysthe, 2005) 

 

Det är inte bara de ömsesidiga relationerna till andra människor, tidigare och kommande 

yttranden, olika röster och handlingar som utgör dialogen. Dialog och meningsskapande 

handlar dessutom om relationer mellan olika språk och olika typer av resonemang eller praxis. 

I detta sammanhang blir därför sociala språk ett centralt begrepp. De står för uppfattningar som 

visar det varierande spelet mellan kulturellt betingade komponenter som både kommunikation 

och andra sociokulturella företeelser är sammansatta av. Exempel på dessa kan vara en 

skolklass, en profession eller en åldersgrupp.  Enligt Bakhtin (citerad i Dysthe, 2005) grundar 

sig alla kulturella fenomen på samma principer som kommunikation, d.v.s. dialogiska 

relationer mellan individer. Inom utbildningsområdet ger dialogen en skärpt blick för den 

mångfald av olika röster, språk, kultur och bakgrunder som finns i ett klassrum. Skillnaderna 

kan nyttjas konstruktivt för att främja lärande och utveckling men för detta krävs ett aktivt 

deltagande i dialogiska sampel som möjliggör meningsskapande genom gemensam förståelse 

och ömsesidig påverkan. Tiller (2004) menar att delaktighet och inflytande är av vikt. Frågor 

som behöver vi detta? Arbete tillsammans? Varför är det här viktigt o.s.v? Planera mera ihop 

med eleverna? Tiller menar att vi är på väg in i en tid då de unga är de som har mest känsla för 

vad som blir bäst i framtiden. Delaktighet och inflytande bland alla berörda; elever, föräldrar, 

lärare och skolledare, är därför värt en kontinuerlig dialog Tiller (2004). 

 

 

Språket som dialog 

Den syn som Bakhtin (citerad i Dysthe, 2005) ger om hur vi blir sedda genom andras ögon och 

röster får därför en direkt relevans för relationen mellan elever och lärare i klassrummet. 

Bakhtin analyserar vad i språket som binder samman individen med gruppen och som samtidigt 

gör det möjligt för en individ att existera som sig själv. Det svar som Bakhtin (citerad i Dysthe, 

2005) ger handlar om språkets förmåga att skapa en dialog.  

 

Bakhtin (citerad i Dysthe, 1995) hävdar att mening är något som uppstår i dialogen och i 

samspelet mellan den som sänder och den som är mottagare av information, Bakhtin, De idéer 

om hur mening och förståelse uppstår är mycket viktig för undervisning. Det är inte individer, 

utan ”vi” som skapar mening. En förståelse av den verbala betydelsen eller meningen är enligt 

Bakhtin egentligen ingen förståelse alls. Det är responsen och återkopplingen från mottagarna 

som utgör den aktiverande basen – det som skapar grunden för förståelse. Förståelse och 

responsen hänger dialektiskt samman med varandra och är ömsesidigt beroende av varandra.  
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Responsen kan innebära både ett konkret och uttryckligt svar från mottagaren och en 

oartikulerad reaktion. Förståelse i Bakhtins bemärkelse innebär aldrig överföring av mening 

från sändare till mottagare. Förståelsen är alltid beroende av att mottagaren aktivt går 

budskapet till mötes genom någon form av reaktion. Det är just i detta möte som samspel 

mening och förståelse uppstår. Mening är något som konstrueras som en brygga mellan 

parterna i dialogen. En yttring är enligt Bakhtin alltid svar på andra yttringar samtidigt som de 

förutser kommande svar och yttringar. Därför blir yttringarna beroende av varandra både 

framåt och bakåt i tiden. Det dialogiska ligger i mötet mellan dessa olika yttringar och 

spänningen dem emellan. Spänningarna mellan dessa yttringar skapar nya möjligheter för 

tolkning och reflektion. Bakhtin, (i Dysthe, 1995) 

 

Förutsättningar för att få till en dialogsituation enligt Bakhtin är självtillit och respekt parterna 

emellan. Men det ena finns inte före det andra, eftersom det är genom dialogen som jag får en 

uppfattning om mig själv, något som i sin tur ett nödvändigt steg i riktning mot att få självtillit 

såväl som tillit till andra. På sätt vis skapar dialogen så sina egna förutsättningar menar Bakthin  

( i Dysthe, 1995) 

 

Bakhtins syn på språket skiljer sig åt från andra uppfattningar som den ”personalistiska” och 

den ”dekonstruktionistiska”. Dekonstruktionisterna menar att det är omöjligt att skapa mening 

och hävdar att ingen äger mening och därmed placeras mening i en generell struktur. 

Personalisterna hävdar motsatsen och sätter meningen i den enskilde individen och därför utgör 

individen källan till mening. I den personalistiska synen äger jag mening och det finns ett nära 

samband mellan den upplevelse jag har om mig själv och mig själv som språkvarelse. Bakhtin, 

(i Dysthe, 1995) däremot menar att mening uppstår i dialogen och i det samspel mellan 

sändaren och mottagaren. Han menar därför att vi äger mening och slår fast att mening ligger 

på ett socialt plan. Det är enligt Bakhtin inte enskilda individer som skapar mening utan vi. 

Grunden för förståelse och mening blir därför återkoppling och respons och dessa hänger 

samman med varandra och är ömsesidigt beroende av varandra. Uppfattningen att mening är 

något som konstrueras som en brygga mellan parterna via dialog är enligt Bakhtin. Vidare 

menar Bakhtin att respons kan vara både ett verkligt och direkt svar från mottagaren eller en 

otydlig reaktion. Förståelsen är alltid beroende av att mottagaren går budskapet eller 

informationen till mötes. Detta tillmötesgående kan kännetecknas som en form av reaktion av 

mottagaren och det är i detta möte eller samspel som mening och förståelse skapas. Förståelse 

kräver därför alltid en eller annan form av respons, gensvar och dialogiskt utbyte. Bakhtin ser 

det dynamiska i dialogen som att man skapar mening genom ett resonemang utifrån olika 

begreppssystem. Det är i mötet och konflikten mellan de olika systemen hos sändare och 

mottagare som nya begreppssystem och ny mening kan skapas och förståelse uppstår. Utifrån 

ett sådant perspektiv äger inlärningen alltid rum i ett samspel, i en dialog. Dialogen löser inte 

problem, utan försöker istället skapa ett sammanhang och mötesplats där vidare resonemang 

kan föras och överenskommelser kan uppstå (Isaacs, 2000). 

Gertrud Schyl-Bjurman och Karin Strömberg-Lind (1976) menar att begreppet dialog 

vanligtvis refereras till samtal där två människor tar del.  

 

 

Skillnad mellan monolog och dialog  

Monologen karakteriseras av att var och en talar om sitt. Ingen lyssnar till den andre, ingen 

fångar upp den andres intentioner eller svarar på dem. Monologmänniskan vill enligt 

författarna tala själv och har ett stort behov att berätta om sig själv eller om sådant hon tycker 

är viktigt (Schyl-Bjurman & Strömberg-Lind, 1976). Monologmänniskan ställer också frågan 

varför till sin motpart för att snabbt få en förklaring eller för att själv få gå in med en förklaring 
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åt den andra i monologen.  Författarna menar att frågan varför omöjliggör för motparten att 

själv utveckla och komma fram till funderingar och blockerar därför tankeverksamheten. 

 

Dialog kan uppstå när båda parter giltigförklarar varandra, fångar upp varandras intentioner och 

svarar på dem. Det betyder inte att båda måste tala, men båda måste kunna lyssna och även ge 

uppriktiga svar. Författarna menar att dialogen ska sökas bortom orden, minspel och gester. 

Frågorna hur och på vilket sätt kan istället hjälpa för att ytterligare utreda, hitta nya aspekter 

och så småningom förstå och ta till sig eller arbeta igenom en uppgift. 

 

 

Tabell 1. Monologisk resp. dialogisk organiserad undervisning.  

 

 Monologisk organiserad 

undervisning  

Dialogisk organiserad 

undervisning 

Paradigm  Lärarstyrt samtal  Dialog 

Kommunikationsmodell  Överföring av kunskap Omvandling av förståelse  

Epistemologi Objektivism: kunskap är 

något givet  

Dialogism: kunskap är något som 

skapas genom interaktion mellan 

olika människor  

Källa för önskvärd 

kunskap  

Lärare och lärobok som 

auktoriteter, exkluderar den 

lärande  

Inkluderar den lärandes tolkningar 

och personliga erfarenheter.  

Egen bearbetning efter Dysthe (2005, s. 109)  

 

Kunskap  

Ordet ”kunskap” betyder enligt Norstedts Svenska Ordbok (Allén, 1992) ”välbestämd 

föreställning om visst förhållande eller sakläge” Kunskap kan även definieras som allmänt 

accepterad sanning (Dysthe 1996). Ur det perspektivet blir kunskapen auktoritär och används 

för att läras ut. Det konstruktivistiska synsättet lägger tonvikten på hur kunskapen tillsammans 

med sin bärares erfarenhet verkar, för att lägga ihop kunskap och på så vis bilda ny kunskap. 

Språket blir därför det verktyg som kunskapen skapas ur och interaktionen är nödvändig som 

hjälp för att förstå sig själv och andra och för tillägnandet av kunskap.  

 

Dysthe (1996) menar att eleven är viktig och anser att eleven är ”kunskapens subjekt, inte dess 

objekt. Vidare säger hon att elever som kan återge fakta eller reproducera det som de läst i en 

lärobok inte kan sägas utgöras ha kunskap. Kunskap enligt Dysthe uppnås i tre steg. Det första 

är att personen integrerar den nya kunskapen i de hon redan har, detta sker genom språket. Det 

andra steget är att integrera kunskapen i attityder och värderingar. Det sista och tredje steget är 

att den nya kunskapen förenas i elevens livsvärld. När så är gjort kan eleven använda sin 

kunskap i sin förståelse av sig själv och omgivningen, samt i sina beslut och handlingar.  

 

Dialogen i verkligheten 

Hösten 2000 fick Skolverket, enligt Tiller (2004) ett särskilt utvecklingsuppdrag av regeringen. 

Uppdraget innebar att Skolverket skulle söka nya former för att rikta stödjande och stimulerande 

insatser till kommuner och skolor. Arbetet har skett med hjälp av s.k. utvecklingsdialoger. 

Utvecklingsdialogerna är ett sätt att arbeta, där en dialog mellan lärare, skolledare, elever och 

politiker hålls som konstruktiva samtal om mål, resultat och utveckling. Dialogerna har lett fram 

till en stor mängd utvecklingsinsatser som främst syftar till att förbättra barns och ungas 

förmåga att läsa, skriva och räkna, men som också syftar till att utveckla kommuners förmåga att 

granska och förbättra den egna verksamheten. 
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Tom Tiller skriver i skriften Dialog i verkligheten (2004, s.23: ”I ett demokratiskt samhälle är 

det viktigt att den som berörs har rätt att bli hörd.” Många ska kunna ta plats i arbetet med 

dialogerna. På samma sätt som det är ett ideal att det dialogiska klassrummet ska ersätta det 

monologiska, så ska utvecklingsdialogen främja delaktighet i alla faser. ”Att arbeta med 

dialoger som grund för utveckling och kunskapssökande förutsätter att de som arbetar och 

agerar i skolan börjar prata med varandra och med andra om hur skolan kan förbättras”, Tiller 

(2004, s.16). Tiller menar vidare att utveckling kräver att ”experter” av olika slag möts, så att 

olika kunskaper, erfarenheter och uppfattningar kommer fram och kan bytas med varandra. Det 

är genom sådana möten som kunskap kan byggas upp. Tiller skriver vidare att experterna 

utgörs av eleverna då det är de som vet vad det innebär att vara elev. Därför måste deras röster 

höras. Lärarna är deras vägledare och det är lärarnas uppgift att skapa förutsättningar för 

utveckling och lärandet och att inspirera och skapa en lust att lära som ska fortsätta livet ut. 
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Metod  
Hermeneutisk kvalitativ undersökning 

Den kvalitativa forskningen har som mål att kartlägga yttre och inre omständigheter där 

helhetssynen är det mest väsentliga. Den kvalitativa forskningen har en tendens att uppfatta ord 

som den centrala analysenheten (Denscombe, 2000). Ofta är det de subjektiva kunskaperna 

kring ämnet som blir avgörande för resultatet och kvalitativ forskning tenderar att associeras 

med en inblandning från forskarens sida. Det viktigaste är trots allt att lotsa läsaren genom 

processen för att han/hon ska förstå hur jag har gått tillväga, vilket kan ske genom en utförlig 

beskrivning av forskningsprocessen. Hermeneutiken är en tolkningslära med huvudsaklig 

uppgift att sätta sig in i andras tankegångar för att skapa en förförståelse som efter tolkning och 

dialog bidrar till förståelse.  Hermeneutiken handlar om hur information och kunskap 

relativiseras skriver Lars Torsten Eriksson och Finn Wiedersheim–Paul i boken Att utreda 

forska och rapportera (1998). Det gjorde jag genom att först läsa och redogöra för relevant 

litteratur och forskning inom ämnet för att därefter intervjua lärare och elever. Därpå kunde jag 

bilda en utökad förståelse för begreppet dialog.  

 

Intervju som datainsamlingsmetod 

Denscombe (2000) menar att fördelarna med intervju är särskilt lämpade för att producera 

djupgående och detaljerade data. Därmed erhåller jag ett stort informationsdjup. Intervjuer 

kräver enkel utrustning och bygger på en redan känd erfarenhet av intervjuaren; nämligen att 

konversera. Intervjuer möjliggör en undersökningsinriktning som utvecklas och förändras 

under arbetets gång. Svarsfrekvensen som intervjumetoden erbjuder är andra fördelar som 

intervjun erbjuder enligt Denscombe (2000). Direktkontakten under intervjun innebär att data 

kan kontrolleras beträffande riktighet och relevans under tiden som de samlas in. För att 

tillgodose detta har jag under hela intervjuns förlopp kunnat ställa följdfrågor och 

fördjupningsfrågor till respondenten.  

 

För att samla in primärdata använde jag mig av en semistrukturerad intervju med öppna frågor. 

Detta innebar att jag använde mig av ett intervjuformulär (bilaga 1) med förutbestämda frågor 

men inga förutbestämda svarsalternativ erbjöds. Jag som intervjuare var därför tvungen att vara 

flexibel och beredd på att ordningen på frågorna kunde kastas om under en semistrukturerad 

intervju då tankar och idéer hos den intervjuade hade möjligheten att utvecklas utförligare än 

under en strukturerad intervju Denscombe (2000). Inspelning av alla respondenter skedde vid 

alla intervjutillfällena för att inte försumma något och för att senare kunna återkomma till 

eventuella oklarheter. För att underlätta analysarbetet transkriberade jag alla intervjuer och 

kunde därmed utreda exakt vad som sagts av respondenten.   

 

För att få ut så mycket data/information som möjligt vid intervjutillfällena valde jag personliga 

intervjuer enligt Denscombe (2000) innebär att intervjuare och respondenten träffas och för en 

dialog tillsammans. Enligt Denscombe (2000) är detta ett mycket effektivt sätt att generera 

värdefulla data. Dessutom är det enkelt att ställa följdfrågor, komplicerade frågor samt att ge 

förklaringar vid eventuella oklarheter under en personlig intervju vilket gör att informationen 

blir mer värdefull och innehållsrik. Intervjuerna med lärarna ägde rum enskilt i personalrummet 

på deras skola och i klassrummet där läraren just haft lektion. Intervjuerna med eleverna ägde 

rum i elevens egen miljö i klassrummet och i ett uppehållsrum där eleverna känner sig trygga. 
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Urval 

Intervjupersonerna valde jag genom ett bekvämlighetsurval där jag redan hade en relation till 

respondenterna. För att få en så god spridning i urvalet som möjligt valde jag därför lärare med 

olika ämnesinriktningar på olika skolor. Valet föll på en textillärare som arbetar i grundskolans 

senare år med ca 10 års erfarenhet för att få in de mer praktiska aspekterna och 

arbetsmetoderna i ett klassrum.  En gymnasielärare i historia och religion med 10 års erfarenhet 

valde jag därför att jag anser det som ett traditionellt ämne i skolan. En gymnasielärare i ämnet 

Ung företagsamhet är också representerad bland de lärare jag intervjuat där både teori och 

praktiskt handhavande är en del av vardagen. Även sistnämnda lärare har 10 års lärarerfarenhet. 

Elever som jag intervjuat är helt slumpmässigt utvalda ur årskurs 2 på gymnasium och utgörs 

av 2 pojkar och en flicka ifrån två olika klasser. Intervjuerna varade ca 20-30 min med varje 

respondent och samma frågeformulär har använts till samtliga intervjuer.  

 

Bearbetning av data 

Efter att jag har fått in informationen från mina intervjuer har denna sedan kategoriserats 

utifrån lärare och elev. Sammanställning av svaren har därefter gjorts och sedan har nyckelord 

och tendenser varit lättare att urskilja.  

 

Validitet 

Validitet innebär i stora drag att data och metoder är ”riktiga”. När det gäller forskning och 

forskningsdata handlar begreppet om hur data speglar sanningen, reflekterar verkligheten och 

täcker de avgörande frågorna Denscombe (2000). Med validitet menas mätinstrumentets 

förmåga att mäta det man avser att mäta skriver Eriksson och Wiedersheim-Paul (1998). 

Validiteten undersöker om frågeställningen är trovärdig. Undersöker jag det jag har tänkt att 

undersöka? Jag har använt datainsamlingsmetoder som jag har erfarenhet av från tidigare 

undersökningar. Personliga intervjuer har genomförts för att ge en mer nyanserad bild av det 

jag vill utreda samt att få in ”verkligheten” som lärare och elever uppfattar den.    

 

Datainsamlingen har skett kontinuerligt under arbetets gång inom ramen för avgränsningarna. 

Ett sätt att stärka validiteten vilket också har skett i min undersökning är att samtala med 

berörda parter främst om intervjuerna för att stämma av min bild av det de sagt med deras syn 

och på så sätt erhålla en mer giltig bild.  

 

Reliabilitet 

Forskare måste kunna lita på att deras mätningar inte är påverkade av ett mätinstrument som 

ger olika resultat vid olika mätningar med samma förhållanden Denscombe (2000). En hög 

tillförlitlighet innebär att mätinstrumentet ger samma data gång efter gång och att eventuella 

variationer i resultaten beror på variationer i mätobjektet.  Reliabiliteten kan ej säkerställas i 

min undersökning, dels för att det är för få respondenter dels för att jag kan ha påverkat 

respondenten och inte är objektiv då jag redan har en relation till respondenterna. (Se vidare 

metodkritik) Därför är det enligt min mening svårt att göra generaliseringar utifrån min 

undersökning.  

 

Metodkritik 

Nackdelar med intervjuer  

Den semistrukturerade intervjun producerar data som inte är förkodade vilket innebär att 

analysen av data kan vara besvärlig och tidskrävande enligt Denscombe (2000). Reliabiliteten 

måste också beaktas då intervjuarens och kontextens inverkan innebär att det svårt och helt 

omöjligt att uppnå objektivitet. Även det faktum att jag redan hade en relation till responderade 

lärare kan ha påverkat resultatet hämmande.  Data som är insamlade är unika och beror i viss 

mån på den specifika kontexten och de specifika individer som deltar. Detta medför en 
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ogynnsam effekt på reliabiliteten. Ett alternativ till att samla in informationen skulle kunna vara 

att låta en tredje part som inte har en relation till respondenterna utföra intervjuerna men av 

tidsbesparande skäl har så inte skett. Resultatet av detta förfarande skulle inneburit en mer 

objektiv bild av själva intervjusituationen samt bearbetningen av data.    

 

Systematiska fel och intervjuareffekt  

Under en intervju kan det uppstå systematiska fel och för att förebygga dessa har jag valt att ha 

ett så standardiserat intervjuformulär som möjligt. Detta är dessvärre inte det enda som kan gå 

fel vid en intervju eftersom intervjuaren har en personlig kontakt med respondenten. Vid en 

intervju kan det p.g.a. den personliga kontakten uppstå systematiska fel. Intervjuaren kan under 

intervjun skapa fel t.ex. beroende på hur frågorna ställs, tonfallet, betoningen och andra icke-

verbala signaler som påverkar respondenten. ”Felen kan också vara ett resultat av hur 

intervjuaren uppfattar och tolkar respondentens svar”, Denscombe (2000, s. 139). Detta kallas 

för intervjuareffekt. Inspelningen som skett vid varje intervjutillfälle kan dessutom ha 

uppfattats som hämmande för den intervjuade och det bör tas hänsyn till i tillförlitligheten.  

 

En svaghet i urvalet är att samtliga lärare som varit respondenter i min undersökning har 

ungefär lika lång lärarerfarenhet, vilket kan ha påverkat resultatet både positivt och negativt. I 

ett tidigt stadium på undersökningen hade jag endast en tanke om att det skulle vara intressant 

att undersöka om det skiljde något i vilka ämnen man undervisar och inte att lärarerfarenheten 

spelade någon roll. Detsamma gäller för urvalet av responderande elever där urvalet kunde 

differentieras och representera olika åldersklasser. Det som är negativt att ta med för unga 

elever är att jag riskerar att inte få några svar alls då frågorna kan upplevas abstrakta. 
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Vad visar resultatet från undersökningen?  
Ett samtal! 

Enligt min undersökning framkommer det inte några större skillnader mellan lärare och elever 

avseende definitionen på begreppet dialog. Det man kan säga är att lärarna har en mer 

nyanserad bild och kan uttrycka sig med ett mer nyanserat vokabulär. Likheterna är mer 

slående eftersom alla tillfrågade menade att dialog är ett samtal mellan två individer eller 

mellan saker såsom mellan datorer eller tekniska saker. Alla tillfrågade har dessutom 

kommenterat att det handlar om någon form av kommunikation eller samtal. Lärarna pekar 

även på att dialog handlar om ett ömsesidigt samtal där det gäller både att lyssna och prata 

medan de tillfrågade eleverna inte nämnt denna ömsesidighet, utan menar att bara det är en 

sorts kommunikation.  

 

Delaktigheten ökar  

Lärarna ser olika möjligheter med att använda dialog som undervisningsmetod i klassrummet. 

Det alla lärarna främst nämner som möjlighet, är att skapa delaktighet och de menar att 

eleverna blir mer delaktiga i själva lärprocessen då interaktionen med det ämne man bearbetar 

ökar. De tillfrågade lärarna pratar även om att undvika envägskommunikation och istället 

underlätta tvåvägskommunikation. Men två tredjedelar av lärarna nämner även att försöka 

skapa ett underlag som man kan föra ett gemensamt resonemang kring för att komma fram till 

den t.ex. bästa lösningen eller det bästa resultatet. En annan möjlighet som lärarna ser är att 

påverka gruppkonstellationer i önskad riktning så att inte samma elever pratar hela tiden eller 

att samma grupper hela tiden arbetar tillsammans. Dialogen för lärarna tycks vara en bra form 

för undervisning där det inte finns något exakt rätt eller fel och menar att man kan resonera sig 

fram till olika alternativ. Lärarna i undersökningen menar även att dialogen är 

”klassrumsvänlig” och att dialogen kan vara skapande då olika tankar, funderingar och åsikter 

kan få plats. En lärare menar att det är ett bra komplement till den vanliga undervisningen och 

man kan genom att använda sig av dialog fylla ut elevernas kunskapsluckor. 

 

Samtliga intervjuade elever talar även de om möjligheten att få vara delaktiga och att det är bra 

med dialog mellan lärare och elever eftersom man kan yttra sig. En elev gör en invändning och 

säger att det inte får bli för många som är delaktiga i dialogen, då dialogen riskerar att inte bli 

”aktiv” vilket innebär att alla inte är inblandade och vissa elever bara ”åker” med. Två 

tredjedelar av eleverna säger att de då ges ett slags utrymme för att uttrycka sig och menar att 

detta är bra för delaktigheten och för intresset för ämnet.  

 

Förståelse och social träning 

I min undersökning är alla lärare eniga om att det går att nå förståelse och därigenom lättare 

kunna göra den till kunskap genom att använda dialog i klassrummet. Kunskaper och förmågor  

som hänsyn till andra människor, konflikthantering, förtrogenhet, fakta, färdigheter. Även svar 

på frågorna varför? och hur? är kunskaper som lärarna nämner och lämpar sig bra för att lära 

sig genom dialog. Lärarna talar även om att det är en social träning att konversera med andra 

människor och lyhördhet för de åsikter och tankar de har och därigenom möjligheten att nå ny 

förståelse, är en annan viktig kunskap som går att nå med hjälp av dialog. Lärarna pekar även 

på att dialogen är mycket bra för att lära sig att hantera komplexa frågor som det inte finns 

något rätt eller fel eller som man inte kan titta i facit efter rätt lösning eller svar.  

 

Dialogen skulle därigenom utgöra en mer resonerande hållning där olika uppfattningar får 

tillåtas att stötas och belysas. Samtidigt menar vissa lärare att det inte går att nå kunskap inom 

allt genom dialog. Vissa saker och ämnen måste man få testa på och det går därför ej att ha 

dialog som metod för att nå kunskap. Exempel på detta skulle kunna vara musik eller 
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gymnastik där man måste testa för att höra, känna och så vidare. Det utesluter inte enligt 

lärarna att man bygger upp en grund i ämnet genom dialog för att sedan få möjligheten att mer 

konkret få testa på vad det innebär att t.ex. spela ett instrument.  

 

Svaren hos eleverna är entydiga att det går att nå kunskap med hjälp av dialog. Två av eleverna 

menar att det går att lära sig vad som helst med hjälp av dialog och menar att det alltid är bra 

att prata med andra som kan något. En tredjedel av eleverna menar att det är lättare att nå 

teoretiska kunskaper lättare än praktiska kunskaper med hjälp av dialog. Det är lättare att 

förklara samband och teorier om det är många som pratar och tänker. Eleven menar vidare att 

det är svårare att prata om någonting som man måste testa på med kroppen själv, och ger idrott 

som exempel. Det måste man ju göra helt själv och menar att själva kroppen måste lära sig och 

det kan man inte göra genom att prata.     

 

Dialog – personligt samtal eller samtal i helklass 

Alla tillfrågade lärare menar att dialogen kan användas mellan två individer eller nyttjas i 

helklass tillika i mindre grupper. En lärare menar att det är bra att inleda lektionen med en 

dialog för att på detta sätt skapa ett intresse hos eleverna samtidigt som flera elever får 

möjligheten att prata och uttrycka sig. Samma lärare menar att det går att ha istället för ett prov 

för att se om eleverna har förstått något. Har eleverna förstått eller lärt sig något, vill de ofta 

visa detta genom att prata om detta, menar läraren. En annan lärare anser att det är bra om man 

har korta genomgångar för att sedan gå runt och föra mindre dialoger i mindre grupper eller 

med enskilda individer.  Det kan då handla om både personliga och saker som inte hör till 

skolan och mer skolrelaterade samtal. En tredje lärare menar att dialogen går att använda till 

komplexa frågor som det inte riktigt finns svar på. Då kan många elever få uttrycka sig och 

säga vad de tycker och ger som exempel ämnen som etik och moral.  

 

Eleverna tycker att dialogen bör nyttjas så att läraren ska lyssna på eleverna. Dessutom tycker 

eleverna likt lärarna att det är bra att det går att diskutera och utbyta erfarenheter men menar att 

det inte får bli för många elever delaktiga och tycker det är bättre när det är personliga dialoger 

vilket för eleverna innebär en lärare och en elev. Detta innebär enligt en elev att det skulle bli 

lättare för läraren att besvara de olika frågor som eleverna har och därigenom få en mer 

personlig dialog. Enligt en annan elev kan dialogen användas för att besluta och diskutera 

frågor som berör hela klassen och ger som exempel vad man kan göra på en friluftsdag så att 

inte läraren behöver säga samma sak flera gånger till olika individer. 

 

Dialog – minskad kontroll och risk för att komma ifrån ämnet   

Svårigheter som uppkommer med att använda dialog som lärarna främst pekar på är bland 

annat att de icke-verbala eleverna inte alltid kommer till sin rätt och kan uttrycka sig och få den 

uppmärksamhet de behöver eller vill ge uttryck för. Samtliga lärare hävdar dessutom att det är 

lätt att komma ifrån ämnet och att föra en dialog handlar mycket om att just kunna komma 

tillbaka till ämnet. Detta kräver mycket av läraren i både bredd och djup rent kunskapsmässigt, 

menar en lärare. En annan svårighet är konstellationen av gruppen där vissa elever är mer 

pratsamma medan andra är tysta. Även den sociala bakgrunden kan enligt lärarna innebära 

stora problem där t.ex. elever inte är vana att uttrycka sig eller att det finns olika kulturella 

skillnader. Alla elever måste känna sig trygga i den situationen som det innebär att föra en 

dialog. Och här uppstår en problematik som innebär att göra alla elever trygga och bekväma i 

en sådan situation.  

 

Det som är gemensamt för lärarna är att de anser att det är svårt att komma tillbaka till ämnet 

och att den kontroll man som lärare har i traditionell undervisning inte går att uppnå i en dialog. 

En lärare menar att en stor risk är att man som lärare tappar den naturliga lärarrollen då det inte 
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alltid läraren som har alla svar. Detta kan göra eleverna oroliga och desorienterade eftersom 

lärarrollen respektive elevrollen inte längre är lika tydliga.  

 

Eleverna tycker att det är en risk med att det kan bli för många delaktiga eller medverkande i 

dialogen. Det skulle enligt eleverna innebära att läraren skulle ha svårigheter med att hålla 

dialog med alla elever och ändå se om det är någon elev som behöver extra hjälp eller stöd. En 

annan elev menar att det sker på så olika grunder och de är med så olika förutsättningar man 

går in i en dialog. En elev menar att läraren har så mycket mer erfarenhet och kan i regel så 

mycket mer än eleverna och att detta inte alltid kan nyttjas eller framhävas i en dialog. Eleverna 

är eniga om att det som är svårast för läraren är att alla elever ska kunna få den individuella 

hjälp som elever behöver. En elev menar vidare att det inte är alla elever som trivs i dialoger 

som innebär att man är många och pratar eller diskuterar ett ämne eller problem.  

 

Utan lärare - fritt samtal utan att tänka på vad man säger 

Alla lärarna är eniga om att dialogen ser annorlunda ut utan lärarens medverkan. Två 

tredjedelar av lärarna svarar att dialogen med säkerhet handlar om andra saker än det som var 

tänkt av läraren. En annan risk samtliga lärare nämner är att samma elever/personer talar hela 

tiden. Ett annat gemensamt drag bland svaren lärarna gett är att de hävdar att det skiljer sig 

mycket åt mellan olika klasser och hävdar att det kan bero på hur motiverade eleverna är eller 

hur mogna de är. De menar även att erfarenheten med arbetssättet spelar roll, är eleverna vana 

vid att arbeta i dialog är det lätt, annars kan det uppstå problem. Lärarna menar att de mindre 

motiverade eleverna åker lite snålskjuts på dem som är drivande och vill något, utan att läraren 

kan upptäcka detta. Samtidigt kan många elever våga komma till tals eftersom läraren inte är 

närvarande och eleverna kan inte bli bedömda på samma sätt. Många elever verkar enligt 

lärarna vara rädda för att göra fel eller svara fel inför gruppen eller inför alla i klassen och 

vågar därför inte svara eller säga vad de egentligen tycker.  

 

Två tredjedelar av eleverna menar att när läraren inte är närvarande behöver man inte i lika hög 

utsträckning tänka på vad man säger och man kan prata mer fritt. Detta underlättar för de elever 

som inte säger så mycket. Eleverna menar vidare att de vet oftast till vem de ska vända sig till 

eller att de vet vem som är bra på något för att få hjälp, så oftast är det lättare att bara ta kontakt 

med denne så får man den hjälp man behöver. Dessutom är eleverna som svarat på 

undersökningen överens om att det är lättare att kommunicera med få människor än att 

kommunicera med många människor i grupp. Alla intervjuade elever menar att dialogen 

förmodligen handlar om något annat än vad eller i varje fall till slut komma in på något som 

inte alls har med lärarens tanke med lektionen eller dialogen att göra. Men de hävdar samtidigt 

att detta är bra då man får distans och kan sätta in det aktuella ämnet i ett annat sammanhang. 

Samtidigt kan det vara dåligt om dialogen handlar om helt andra saker från början eftersom det 

är svårt, enligt eleverna att, hålla sig till ämnet utan en lärares medverkan och påverkan.    

 

Dialog måste beröra! 

För att få till stånd en dialog i klassrummet är samtliga lärare överens om att det måste beröra 

eleverna på något vis. Det måste finnas en intressant och bra frågeställning som grund, samt 

utrymmet för dialogen både i tid och rum (skolans lokaler) för att få till en dialog. En annan 

viktig aspekt som en lärare nämner är hur pass motiverade eleverna är och menar att 

motiverade elever kan nästan lära sig hur som helst medan omotiverade elever inte vill lära sig 

alls. Men som lärare måste man vara medveten om att olika elever lär sig på olika sätt. Det är 

som att gå på en balansgång mellan alla olika sätt som eleverna lär sig på hela tiden, menar en 

lärare. Tid och resurser krävs också för att få till dialog, dels utav läraren som måste ha en bra 

kunskapsbas både i bredd och djup för att utgå ifrån, men även engagemang hos denne är 

viktigt. Han menar att det krävs lite mer av läraren att föra en dialog i klassrummet än att stå 
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framme vid tavlan och bara ”trycka” in information. Samtidigt menar samma lärare att det 

krävs mer av eleverna också rent kunskapsmässigt och mogenhetsmässigt. Läraren menar 

vidare att om dialogen ska ge något måste eleverna ha en viss kunskap inom ämnet för att ha 

något att komma vidare ifrån.   

 

Eleverna menar också att det måste finnas något som gör dem intresserade och en elev ger som 

exempel, att missnöje hos eleverna skulle kunna vara något att föra en dialog kring. En annan 

elev menar att det måste finnas en relation mellan dem som ska ha en dialog för att de lättare 

ska kunna prata med varandra. Därför är det viktigt att läraren lär känna sina elever innan man 

kan ha dialog. Detta tar enligt eleven tid och är inte alltid så lätt att genomföra i praktiken. 

Dessutom menar en av eleverna att om man ska föra en dialog måste det ske på allas villkor 

och inte ha elever som är negativt inställda från början, och menar vidare att det skulle bli svårt 

att ha en meningsfull dialog ifall inte alla har någorlunda samma inställning.    

 

Ständig dialog eller bara coaching i klassrummet 

Alla lärare är eniga om att det finns dialog i deras skolsituation idag. Det är bara i vilken 

utsträckning som skiljer dem åt. En lärare menar att det finns dialog ständigt i klassrummet och 

beskriver att eleverna ständigt är med och planerar och funderar tillsammans med läraren. 

Läraren menar att traditionell undervisning knappt existerar och att detta bidrar till att eleverna 

ständigt är delaktiga. En annan lärare menar kort och gott att dialogen finns i klassrummet ca 4-

5 timmar per vecka och då skulle dialogen främst vara i helklass. En tredje lärare menar att det 

är ganska mycket dialog i klassrummet och hänvisar mer till coaching eller personlig dialog 

med eleverna en och en eller i små grupper som skulle kunna vara en form av dialog.  

 

Även eleverna menar att det finns dialog i deras skolsituation och menar att det är dialog nästan 

hela tiden. Även om läraren har genomgångar som liknar traditionell undervisning vid tavlan 

kan det följas av att läraren öppnar undervisningen med en efterföljande dialog. Antingen 

mellan eleverna själva men främst i små grupper där läraren kan ta en roll i dialogen bland 

andra. Eleverna menar att dialogen mellan elev-elev är vanligare än dialog mellan lärare-elev. 

Det blir enligt eleverna både mer tidsbesparande och mer praktiskt än att behöva vänta på att 

läraren hela tiden måste vara delaktig.  
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Analys  
För att underlätta analysarbetet har jag sammanställt modellen utifrån resultatet av min studie. 

Jag har dessutom inlett varje avsnitt med en av de olika frågeställningarna som jag utgått ifrån.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.  

I modellen ovan har jag kategoriserat de delar som dialogen i klassrummet består av enligt 

respondenterna i min studie. 

 

Hur upplever lärare och elever att dialog som undervisningsform kan användas i klassrummet? 

 

Delaktigheten och dialogism  
Delaktigheten är den faktor som tydligast framträder i studien om dialog i klassrummet. Alla 

tillfrågade i undersökningen påpekar att dialogen ökar delaktigheten och att vissa hävdar t.o.m. 

att det kan bli för stor delaktighet genom dialogen. Lärarna i undersökningen menar att den 

ökade delaktigheten beror på att dialogen hela tiden kan ta nya vägar och inte är lika 

förutsägbar som att ha en vanlig lektion. På så vis kan läraren ej förbereda sig lika väl eller 

förutse vad som egentligen kan komma att hända under en lektion med dialog som 

undervisningsform. Svårigheten med ökad delaktighet enligt min undersökning är att låta alla 

komma till tals och kommunikationen blir svårare att upprätthålla. Risken blir att enbart samma 

individer yttrar sig eller får möjligheten att komma till tals. Dels poängterar lärarna det 

gemensamma meningsskapande och det kan liknas vid det konstruktivistiska synsättet att man 

lägger ihop ny kunskap med gammal för att bilda ny kunskap. Detta stämmer enligt Bakthins 

(citerad i Dysthe) dialogism där synen på meningsskapande och fokus är att tillsammans skapa 

mening och stå som ägare till denna.   

  

Vilka möjligheter erbjuds med att använda dialog som undervisningsform i klassrummet enligt 

lärare och elever? 

 

Förståelse och sammanhang  

I undersökningen visade det sig att eleverna förväntas att bli insatta i ett sammanhang utav 

läraren. Samtidigt visar undersökningen också att det är just ett sammanhang och en mötesplats 

som skapas av eleverna genom delaktigheten i dialogen. Utifrån detta kan de sedan använda 

sammanhanget som bakgrund eller som grund till att fortsätta processen att nå kunskap ifrån.  

 

Detta är mest utmärkande när det gäller dialog mellan elever och när inte läraren är närvarande. 

Tendensen att sammanhanget får en vidare innebörd och att innehållet blir något annat än 

själva ämnet är dock överhängande då inte läraren är närvarande för att kontrollera 

  

  

  

  

  

  

  

Svårigheter  

Gestaltning  

Delaktighet 

Sammanhang 

Dialog 

Egenarbetad bild för att tydliggöra 
dialogens betydelse för att nå  

kunskap 
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Härigenom får inte eleverna själva vara med och bygga upp bakgrunden till sammanhanget när 

det gäller lärare – elevdialog. Då är sammanhanget dikterat och sanktionerad av en auktoritet i 

form av läraren. Därför sker dialogen utifrån en auktoritet enligt Dysthe (2005). 

 

Det går t.ex. att dela upp klassen i mindre grupper vilket också sker av de tillfrågade lärarna 

och eleverna där det går att utveckla en dialog för att sedan föra en kort helklassdialog följt av 

en diskussion eller röstning för att komma till ett avslut eller nå ett konkret resultat. 

Undersökningen pekar även på dialog mellan elever men inte alls i samma utsträckning som 

med läraren. Dessutom finns det utrymme för mer personliga dialoger eller coaching som en 

lärare nämner det där inte innehållet verkar vara det viktiga utan mer att få möjligheten att prata 

med en vuxen. Det viktiga verkar vara att mer bolla tankar och funderingar eller bara uttrycka 

känslor. Lärarna menar även att man, dels med hjälp av dialogen kan utröna vilken åsikt, 

uppfattning eller den bästa lösningen skulle kunna vara i en fråga. Enligt detta sätt att tänka är 

man fortfarande är inne på definitionen av vad diskussion innebär att komma fram till en 

lösning som skulle vara bättre än övriga, eftersom man väljer att värdera det som sägs. 

 

Allteftersom intervjuerna fortgick blev den intervjuade mer varse att dialog även kan innefatta 

mer personer än bara två. De tillfrågade lärarna i undersökningen hävdar även att dialogen är 

en form av tvåvägskommunikation där båda parter har rätt att ge uttryck för åsikter och känslor 

vilket stämmer med Bakthins teorier om ömsesidighet i dialogen (i Dysthe, 2005) Begreppet 

dialog påminner mycket om den grundläggande betydelsen som språket har i de flesta 

inlärningssituationer. Det är främst lärarna men även vissa av eleverna som ser den sociala 

aspekten vid lärande och att detta kan ske i ett sammanhang som ryms inom dialogen.  

 

Det är en likhet med Isaacs (2000) teori om att dialogen inte löser problem utan försöker istället 

skapa ett sammanhang och mötesplats mellan sändaren och mottagaren. Dialogen bygger enligt 

Bakhtin (i Dysthe, 2005) på att alla inblandade parter har kunskaper och erfarenheter som gör 

att de lär av varandra då olika preferenser och olika ståndpunkter kan upptäckas. 

 

Resultatet i studien visar även att lärarna tar upp att försöka undvika envägskommunikation 

och istället underlätta tvåvägskommunikation vilket tyder på en medvetenhet för att denna 

omvandling av förståelse, mening och kunskap sker genom interaktion mellan olika människor. 

Dessutom inkluderas även elevernas tidigare kunskaper då detta kommer till uttryck i samtalet 

vilket underlättar för att nå kunskap enligt Dysthe (2005). Samtidigt menar eleverna att det inte 

får bli för många som är inblandade då dialogen kan bli rörig och ofokuserad. Även Isaacs 

dialogprincip om sammanhang stöds i resultatet av studien. Sammanhanget är väsentligt enligt 

lärarna och menar att eleverna kan skapa sammanhang med hjälp av dialogen. 

 

 

Vilka svårigheter kan uppstå när läraren använder dialog som undervisningsform i 

klassrummet 

 

Svårigheter  

Främst är det dialog mellan lärare och elev som nämns i studien och inte dialog mellan elev-

elev i samma utsträckning. Elevrespondenterna har inte beaktat att dialog är ömsesidig 

kommunikation utan att det är samtal som läraren har med eleverna i klassrummet.  Eleverna 

hävdar att det finns en maktfaktor i klassrummet då läraren är den som sätter betyg och anger 

vad som ska behandlas under exempelvis ett lektionspass. På detta sätt är inte dialogen jämlik.   
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Det som var signifikant för alla respondenter i undersökningen blev i första hand att de 

definierar dialog som att det sker mellan lärare och elev och att det är ett muntligt samtal eller 

någon form av kommunikation ansikte mot ansikte mellan två människor. Detta hävdade också 

Gertrud Schyl-Bjurman och Karin Strömberg-Lind (1976) vilket även min studie bekräftade. 

Undervisning och dialog handlar dock om kommunikation, vilket alla av respondenterna i 

studien har angett. 

 

Gestaltning 

Min undersökning visar främst att det är dialog mellan elev och lärare där olika uppfattningar 

får ventileras. Härigenom sker därför gestaltningen på lärarens villkor och inte på ett dialogiskt 

vis (Isaacs 1999). Dialogen mellan elev och elev har heller inte tydliggjorts lika tydligt och de 

som påpekat detta i studien är främst eleverna själva.  Därför utgår gestaltningen av dialogens 

främst från lärarens situation. Eleverna har inte nämnt att de kan påverka läraren och 

undervisningen i större utsträckning än vad de gör med hjälp av dialogen. Detta har däremot 

lärarna pekat på och de menar att dialogen måste vara ömsesidig, ett givande och tagande från 

alla parter. Lärarna menar att många elever är rädda för att säga fel eller att göra bort sig inför 

sina kompisar om fel sak skulle sägas vid fel tillfälle.  

 

 

 

 

 



 20   

  

Diskussion  
Elever och lärare har enligt min studie ungefär samma åsikter men lärarna har en något mer 

nyanserad bild av begreppet. Att lärare och elever definierar dialog på samma sätt är ett gott 

tecken då dialog är en viktig del i lärandet. Det främsta syftet med att använda dialog var enligt 

lärarna att skapa mer delaktighet. Lärarna tycker likt eleverna att delaktigheten ökar genom att 

föra en dialog i klassrummet. För att delaktigheten ska öka så måste man som lärare tänka på 

hur gruppkonstellationer ordnas så att alla elever kommer till tals.  Vid en planerad dialog är 

det nästan ett måste att läraren har förberett grupper där eleverna kan känna sig delaktiga och 

framförallt trygga. Det som är viktigt är att olika former av lärande bedrivs då dialog inte 

passar alla elever. Vissa elever tycker inte om att prata eller föra fram sina personliga åsikter 

inför andra och då kommer dessa elever i skymundan enligt både lärare och elever i studien.   

   

Positiva aspekter med dialog i klassrummet är att man måste ta hänsyn till andra människors 

åsikter och vad andra människor tycker och tänker. Genom dialog får eleven träna sig i både på 

att lyssna och att tala och att förhålla sig till andra människors åsikter och funderingar. Som 

formell ledare och lärare i klassrummet gäller det att styra och övervaka dialogen så att den inte 

går ”överstyr” eller att fokus hamnar på fel ämne i för stor utsträckning.  

 

En annan viktig aspekt med dialog som verktyg är att läraren kan tappa sin naturliga lärarroll i 

klassrummet, då läraren visar sig inte ha svar på alla frågor.  Detta kan medföra att eleverna 

kan bli oroliga och inte känna sig trygga. Lärarrollen har förändrats. En elev i studien uttrycker 

oro för de tysta eleverna då de egentligen skulle behöva extra hjälp och stöd och att läraren inte 

ser elevens behov bara för att den är tystlåten. Dessa elever skulle missgynnas av att ständig 

dialog förs. 

 

Lärarna är eniga om att dialogen ser annorlunda ut utan lärarens medverkan i dialogen. Några 

farhågor med detta är att dialogen med säkerhet handlar om andra saker än det var tänkt av 

läraren, att samma elever/personer talar hela tiden, olika mognad och motivation hos eleverna. 

Något positivt med en icke närvarande lärare är att många elever vågar komma till tals då 

läraren inte är där och bedömer och utgör en maktfaktor. De elever som är rädda att göra fel, 

vågar helt plötsligt. Detta resonemang styrks av eleverna i studien.  Eleverna hävdar att det är 

lättare att kommunicera med få människor än med många, men de säger också att det är lättare 

att komma ifrån ämnet när läraren inte är närvarande. Som lärare handlar det mycket om att ge 

eleverna det förtroende och ansvar som det innebär att föra en dialog utan lärarnärvaro.  

 

Skolans utformning är viktigt! Finns det möjligheter för eleverna att föra dialog i lokalerna? 

Finns det grupprum eller är man förpassad till att enbart hålla sig i klassrummet? Dessa frågor 

känns viktiga att fråga och att över huvud taget ge dialogen en chans.  För att alla eleverna ska 

delta i dialogen måste ämnet beröra och intressera eleven. Svårigheterna med detta är att få alla 

intresserade och här finns en stor utmaning för läraren att skapa intresse. Det krävs mycket av 

läraren att föra en dialog, både erfarenhetsmässigt och kunskapsmässigt enligt lärarna i 

undersökningen. Samtidigt går det inte att nå kunskap inom alla ämnen i skolan med hjälp av 

dialog. Exempel på sådana ämnen kan vara de praktiska ämnena såsom musik och idrott.  

   

Både lärare och elever är eniga om att dialog används i skolsituationen men att den ser olika ut. 

I vissa klassrum är eleverna ständigt med och planerar och funderar tillsammans med läraren 

och därmed är eleverna mycket delaktiga i sitt lärande genom dialog. Även eleverna menar att 

det är mycket dialog i skolsituationen, nästan hela tiden. Eleverna upplever att lärarna blandar 

traditionell undervisning vid tavlan med efterföljande dialoger. Eleverna upplever också att det 

är vanligare med dialog mellan elev-elev än mellan lärare-elev. Jag upplever att det är ett 
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rationellt tänk hos eleverna då de inte hinner/orkar vänta på läraren. Hur ska läraren räcka till 

för att ha en dialog med alla elever? Det känns som en viktig fråga att besvara?  

 

Dialog – förståelse  

Då förståelse enligt Bakhtin alltid kräver en form av respons eller gensvar från en annan part 

skulle envägskommunikation i ett klassrum inte främja förståelse eller vägen till kunskap lika 

tydligt som dialog enligt min undersökning. Ett exempel på detta skulle vara vanlig 

katederundervisning där läraren förmedlar ”sanningar” eller information i egenskap av  

auktoritet framme vid katedern utan interaktion från elever eller någon annan. Lär sig eleverna 

något på detta eller glömmer de bort det lika fort som de hörde informationen? Eller är det 

bättre att involvera eleverna i lektionen och låta dem komma till tals och säga vad de tycker 

och tänker och varför de tycker och tänker som de gör. Dialogen är inte bara ett system, metod 

eller en modell. Dialog är enligt mig en livsstil, ett arbetssätt, ett förhållningssätt likaväl som 

metod. Jag är kritisk mot när det flertydiga blir entydigt, när öppna meningsutbyten blir slutna 

och när facitsvar ersätter sökande. Det liknar mer monolog än dialog där överföringen av 

kunskap är i fokus istället för omvandling till förståelse, där kunskap är något givet istället för 

att kunskap är något som skapas genom interaktion med andra människor, där en lärare eller en 

bok exkluderar den lärande istället för att inkludera den lärandes tolkningar och personliga 

erfarenheter.  Jag tror att i en undervisningssituation kommer en etablering av en dialog med 

flera olika röster och åsikter att underlätta förståelse samt skapa ett mer nyanserat 

kunskapsinnehåll. Vad något betyder för en individ är alltid beroende av hur han eller hon 

reagerar eller svarar. I ett klassrum kommer elevernas förståelse att vara beroende av hur de 

svarar på lärarens och klasskamraternas åsikter och på olika texter de möter.  

 

Kunskap 

Då kunskap kan vara ett samlat resultat av dialog och inte minst det gemensamma förhållandet 

mellan den som talar och den som lyssnar, den som skriver och den som läser, ger enligt min 

uppfattning undervisning som bygger på dialog mycket bra inlärningsvillkor. Jag menar att när 

dialogen hindras eller inte får det utrymme den kräver i klassrummet förhindrar man samtidigt 

en djupare förståelse och kunskap hos eleverna. Därmed blir lärandet lidande hos de enskilda 

individerna. Förståelse och kunskap förutsätter utrymme för dialog. Jag anser att meningsfull 

kunskapsutveckling handlar om att skapa nya insikter och nya synsätt. Det handlar även om att 

tolka och förstå nya förutsättningar, att möjliggöra snarare än att besluta, det handlar mer om 

att lära av varandra än om att veta. Det handlar om att skapa förutsättningar för öppen och 

konstruktiv dialog. Det viktiga är inte om man är ense eller oense i en fråga, utan att man har 

möjligheten att bli det.  

 

Såsom Bakhtin beskriver en dialog i klassrummet har denna det långsiktiga målet att, som även 

jag ser det, att utveckla förståelse och insikt, ventilera värderingar, samt utveckla elevernas 

förmåga att tänka och handla. Det aktualiserar därför frågan om lärarnas roll och lärarskapets 

betydelse i det demokratiska projektet att tillsammans forma skolan.  Resultatet av detta arbete 

är att jag ser dialogen som en form av tänkande med tydliga konsekvenser för förståelsen av 

vilket slags meningsskapande potential våra yttranden har, hur mening, kunskap och lärande 

skapas och varför meningsskapande och lärande främjas genom dialog. I en dynamisk och 

utvecklande verksamhet som skolan bör vara, är det således viktigt att olika former av dialog 

stimuleras. 

 

Den sociala träning som lärarna pekar på som man kan vinna ur dialog är en viktig kunskap 

inte bara i själva ämnet som sådant utan för hela livet. Jag håller med och menar att det är en 

träning för hela livet där man som person ingår i olika sammanhang. Olika situationer med 

olika människor uppstår hela tiden. Finns det då möjligheten att tycka och tänka olika finns 
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också möjligheten för att nå kunskap. Jag ställer mig dock skeptisk till tanken att alla individer 

i ett klassrum, inklusive läraren själv, är medveten om vad en sann dialog egentligen handlar 

om i Bakthins mening. Än mindre om alla ställer upp på de premisser som dialogen kräver. Vill 

alla nå en konstruktiv lösning? Vill eller går det att få alla elever i ett klassrum att arbeta 

gemensamt mot att nå ett gemensamt mål?  Det viktiga är enligt mig att varje elev får 

möjligheten att ta ställning och chansen att utveckla sina egna värderingar och nå sin kunskap. 

 

Dialog kan vara ett samtal där utbyte av synpunkter sker och där olika ståndpunkter 

respekteras. Att delta i en dialog handlar om att kunna lyssna på orden och på det som sägs 

mellan raderna och det är detta Bakhtins teorier poängterar.  Det handlar om att lyfta fram det 

positiva och konstruktiva och inte lägga energi på att leta efter fel och fallgropar. Kritik ingår 

givetvis i en bra dialog, men den ska ha ett konstruktivt syfte. Men grunden för kritiken är en 

djupare förståelse och tillit mellan parterna. Om man vill ha en levande arbetsmiljö och bra 

samtal i klassrummet, gäller det att förstå och söka tillämpa ett bra sätt att arbeta, som gör att 

människor känner sig sedda och respekterade.  Först då kan förståelse och kunskap slå rot. Jag 

tycker att dialogen skulle utgöra kittet, den sammanhållande länken mellan de olika 

medverkande och därför spelar dialogen en väsentlig roll i processen att nå kunskap. 

 

Resultaten av min studie pekar på att dialog används i klassrummet i olika utsträckning av 

olika lärare. Lärarna har en större medvetenhet om begreppet dialog än eleverna och jag får 

känslan av att dialog som form för lärande har en mycket stor roll att spela i dagens och 

morgondagens skola.  

 

Resultatet visar att skolan är på väg mot ett mer dialogiskt sätt att nå kunskap. Samhället har 

mycket att vinna på detta då skolan fostrar och tränar elever till att ingå i sammanhang där både 

elever och lärare bidrar till kunskapsutveckling. Därmed vill jag hävda att den tes som jag 

ställde upp i början av studien kan styrkas. Dialogen som undervisningsform bidrar till att 

eleverna kan erhålla kunskap som är bestående och användbar för dem  

 

Den pedagogiska relevansen är att jag har fått ett verktyg för min framtida lärarkarriär. 

Dessutom spelar dialogen i samhället allt större roll och detta måste unga människor få övning 

och färdighet inom. Förslag på vidare forskning i ämnet kan vara att undersöka hur dialogen 

fungerar på gruppnivå. Hur sätter man ihop elevgrupper optimalt för att nå bästa resultat med 

dialogen? Hur fungerar dialogen som pedagogiskt verktyg i lägre åldrar?      
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Epilog – min syn på den pedagogiska situationen 
 

Att lyssna till andra människor innebär att vi tar del och lär oss att förstå hur andra uppfattar 

världen. Detta kräver empati det vill säga förmågan att tänka sig in i en annans situation, 

samtidigt som det egna perspektivet behålls. Det jag ställer mig kritisk till är om alla elever i ett 

klassrum har denna förmåga av empati och kan sortera vad som sägs och vem som säger vad.  

 

Frågan hur elever lär sig borde enligt mig få större betydelse dels för att vi inte vet vad som 

kommer att vara kunskap i morgon och förändringar sker så fort och kan vara omfattande, men 

även för i dagens samhälle är det allt större fokus på hur resultatet uppnåddes och inte resultatet 

i sig. Jag tror att både djupet och bredden på lärandet gynnas av att det finns en öppenhet i 

informationen och att läraren har vetskap och kunskap om att elever lär på olika vis och 

framför allt förmågan att undervisa det vill säga att ordna förutsättningar för varje individ att 

börja den mentala process det innebär att lära in. Jag menar att dialogen kan utgöra ett verktyg 

och metod för att nå denna öppenhet och transparens i informationen. Därför är Bakthins 

dialogism enligt mig en nödvändighet och ett fundament som genomsyrar vårt leverne och 

uppfattningar främst i skol- och undervisningssituationer men även i det vardagliga livet.  

 

All pedagogisk verksamhet syftar till någon form av lärande. Den centrala aktören i lärandet är 

därför alltid eleven själv (subjekt) enligt mig och jag som lärare kan bara se till att 

förutsättningarna för elevens inlärning är så goda som möjligt. Jag menar att dessa 

förutsättningar kan möjliggöras genom att ha dialog i klassrummet och därigenom nå kunskap.  

Jag hävdar utifrån min studie därför att läraren är i beroende av tid och rum samt att lärande 

hos eleven inte sker i ett vakuum utan är alltid beroende av sitt sammanhang. Läraren ska, 

enligt mig, i en komplex verksamhet vara lyhörd för omgivningens förväntningar och förvalta 

mötet mellan sina möjligheter och omgivningens begränsningar.  

 

Dialogen utgör enligt mig kommunikationsformen för detta sammanhang och blir därför så 

viktig i det socio-kulturella lärandet. Kunskap blir därför något som jag tror kommer inifrån 

varje individ och inte kan appliceras med rätt yttre stimuli eller belöning. Det som däremot är 

viktigt är att skapa rätt förutsättningar för att kunskap och förståelse ska kunna slå rot och jag 

tycker att dialogen är ett bra att skapa dessa förutsättningar på.   

 

Varför är det så svårt med dialogen? 

Dialog mellan människor förutsätter en ömsesidig tillit, accepterande av den andra som denna 

är, respekt för den andra som medmänniska. Tilliten hänger därför samman med ömsesidig 

öppenhet, som innebär spontanitet, uppriktighet och ärlighet parterna emellan. Jag menar att 

begreppen undervisning och lärande ofta blandas ihop och att en förklaring är på sin plats. 

Undervisning för mig betyder att skapa de yttre förutsättningarna för inlärning, med bl. a. 

information i olika former liksom övningar och arbetsuppgifter. Undervisning innebär att få 

någon annan att utveckla sina tankar vilket kräver en levande omgivning och en miljö där man 

tillåts ha olika uppfattningar. Det kräver trygghet och utmaningar och det kräver en anda, ofta 

utvecklad av just en lärare, som uppmanar till att ta andras perspektiv”. Inlärning däremot är 

den mentala individuella process som leder eleven till kunskap. Eftersom inlärningen formas av 

det samspel eleverna visar upp och vilken respons de förväntar sig från lärare, kamrater eller 

texter, kommer följdfrågan därför att handla om vilken dialogisk potential som omfattas i olika 

arbetsformer och klassrum. Är all undervisning som bygger på frågor av både lärare och elever 

lika dialogisk? 
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Relationer mellan människor 

Eftersom relationer mellan människor är så betydelsefulla i alla undervisningssituationer säger 

det nästan sig självt att Bakhtins teorier om ett förhållande mellan ett jag och ett du är av 

intresse för alla som undervisar. Jag är likt Bakhtin kritisk mot när det mångtydiga blir 

entydigt, när öppna meningsutbyten blir slutna och när facitsvar ersätter sökande. Då är det 

enligt mig en monolog eller en envägskommunikation där utrymmet och öppenheten starkt har 

reducerats till en eller några möjliga lösningar. Dialogen bygger på att alla inblandade parter 

har kunskaper och erfarenheter som gör att de lär av varandra. Jag tror att mening och betydelse 

skapas och återskapas av parter som samverkar i bestämda och obestämda sammanhang och får 

innebörd av olika samspelande röster och individer. Själva drivkraften till dialogen ligger ofta i 

att det finns en asymmetri och olikheter mellan parternas kunskapsnivå. I 

utbildningssammanhang är detta insikter som ställer upp viktiga förutsättningar för att förstå 

varför ex. möten med texter och aktivt deltagande i dialog med lärare och andra elever utgör en 

nödvändig förutsättning för förståelse och lärande.  

 

I skolan-utanför skolan 

Behöver skolan verkligen engagera sig i världen utanför? En utvidgning av det traditionella 

inlärningsrummet är inte en verksamhet som går av sig själv enligt mig. Detta kräver mycket 

resurser i form av bl.a. tid, material, kloka, tänkande och engagerade lärare, en kraftfull 

pedagogik och skolor som ser sin del i samhället och är beredda att göra något för samhället 

och främst för sina elever. Jag tycker likt Tiller att skolan måste ha en stark och tydlig kontakt 

med den värld som skolan är en del av. Skolan måste spegla verkligheten såsom verkligheten 

måste spegla skolan är min åsikt. Därför är verklighetsanknytningen oerhört viktig. Dialogen 

spelar en viktig roll i detta sammanhang för att ta in samhället i skolans värld där olika 

uppfattningar kan mötas.   

  

Vilka är de unga i klassrummet? 

Skolorna och klassrummen är färgade av samhället där människor möts och där åsikter och 

synpunkter kan ventileras. Det är från detta samhälle som de unga kommer till skolan och blir 

elever. Därför måste skolan alltid fråga varifrån eleven kommer? Vilken bakgrund och vilket 

bagage eleven har med sig sedan innan. Skolan måste ta sig tid att förstå den samling av 

normer som styr de unga. Sådan förståelse tror jag att man lättast vinner genom att samarbeta 

systematiskt, tänka långsiktigt och arbeta i en konkret verksamhet som bygger på hållbara 

dialoger tillsammans främst med eleverna själva men även andra tänkbara parter såsom 

föräldrar, lärare, skolpersonal osv. På så vis skapar man även en skola med delaktighet och 

inflytande där varje inblandad part har möjligheten att säga sin mening. Den processen 

varigenom kunskapen ger sammanhang åt livet och åt olika situationer förknippas med 

bildning. Förståelsen, kunskapen och bildningen är tre kunskapsarter som alla är personliga och 

knutna till sin bärare. Jag tycker att kunskap är knuten till sin bärare och måste utvecklas och 

förädlas av denne. Men jag hävdar att meningen och användandet av kunskapen måste det 

existera i något. Denna existens utgörs av ett sammanhang, detta sammanhang bygger vi 

tillsammans upp genom dialog.  Dialogen för den praktiska vardagen i en närmare kontakt med 

de teoretiska begreppen. Det ger enligt mig perspektiv, överblick och sammanhang för varje 

enskild individ. Individen får nu möjligheten att personligen reflektera och knyta an till det som 

den anser vara väsentligt. Det är utifrån detta sammanhang som vi kan lära oss mycket ur. Det 

är inte frågorna, svårigheterna, situationen eller problemen som är problemet, utan det är hur vi 

hur vi hanterar det hela som spelar roll. Jag menar att det är här den viktiga dialogen hjälper oss 

att komma vidare och erbjuder ett sätt att hantera saker och ting på. Jag hävdar även att 

kunskapsstoff kan och bör överföras människor emellan och dialog är bara en form för själva 

överförandet.  Det råmaterial som överförs är mer enligt mig likt stoff eller information som 

den individuelle människan måste utveckla och förädla till kunskap genom egna erfarenheter 
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eller tänkande och därefter kunna använda och sätta in i olika sammanhang och situationer. Då 

hävdar jag att kunskap erhållits.  
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Bilagor 
Bilaga 1.  Intervjuformulär 

 
 

 

Intervjuformulär! 

 

 

Jag, Robert Stadelmann studerar den sista terminen till lärare vid Mälardalens högskola. Jag 

skriver min C-uppsats som handlar om dialog och utför därför en undersökning angående 

dialogens betydelse i klassrummet. Jag är intresserad av dina åsikter kring ämnet. Dina svar 

kommer att behandlas anonymt och de kommer att ingå i undersökningen som endast läses av 

handledare och berörda opponenter. Om du vill ta del av resultatet av undersökningen finns 

dessa att läsa om du kontaktar mig på rsn98011@student.mdh.se efter vårterminens 07 slut. 

 

 

Intervjufrågor 

 

 

1. Hur skulle du vilja definiera begreppet dialog? 

 

2. Vilka möjligheter ser du med att använda dialog som undervisningsform i 

klassrummet? 

 

3. Går det att nå kunskap genom att använda sig av dialog som undervisningsform? 

Om ja vad för en typ av kunskap?.... 

 

4. På vilket sätt tycker du att dialogen kan nyttjas i klassrummet?  

 

5. Vilka svårigheter uppkommer med att använda dialog som undervisningsform? 

 

6. Ser dialogen i klassrummet annorlunda ut utan lärarens medverkan? 

 

7. Vad krävs för att få till dialog i klassrummet? 

 

8. Finns det dialog i din skolsituation idag? Beskriv i viken omfattning? (Tim/vecka) 

 

 

 

Tack för din medverkan! 


