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Ett dialogiskt perspektiv på 
undervisning och skrivande 

Anna Malmbjer 
 

tt se på undervisning och skrivande som en dialog har visat 
sig vara fruktbart både inom skrivforskning och i skrivun-

dervisning. Genom att använda en metafor, att se något som 
något, kan vi förändra vårt sätt att uppfatta och tänka kring 
undervisning och skrivande. Vi kan få syn på saker som inte 
skulle ha framträtt annars medan annat som vi brukar uppmärk-
samma hamnar i bakgrunden. Vi får också möjlighet att koppla 
samman saker som inte brukar uppfattas som en helhet och 
därigenom upptäcka nya samband. I det här kapitlet kommer jag 
först presentera några grundläggande tankar hos Michail Bach-
tin för att sedan visa och diskutera de pedagogiska implikationer 
en dialogisk syn på undervisning och skrivande får.  

Bachtins dialogism 
I vardagsspråket brukar dialog användas för att beskriva samtal 
mellan två eller flera personer medan dialogism används om en 
kunskapsteoretisk inriktning när det gäller språk, tänkande och 
lärande som är samspelsorienterad. Den bygger främst på den 
ryske språkfilosofen, litteratur- och kulturteoretikern Michail 
Bachtin.1 Dialogismen är ursprungligen en litterär teori men ger 

                                                                               
1 Bachtins namn kan stavas på en mängd olika sätt. Här följer jag svensk 
stavningspraxis. Michail Michailovich Bachtin (1895–1975) ingick i en for-
skargrupp, ”Bachtincirkeln”, med bl.a. Matvei Isaevich Kagan, Pavel Niko-
laevich Medvedev och Valentin Nikolaevich Volosinov, och det har disku-
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även ett teoretiskt ramverk för att förstå skrivande och utforma 
undervisning. 

I korthet hävdar Bachtin att varje gång vi yttrar oss i tal och 
skrift går vi i dialog med andra människor och med tidigare och 
framtida yttranden.2 Vi svarar på något föregående genom att 
följa, upprepa, motsäga, ifrågasätta, bekräfta, komplettera eller 
bygga vidare på det, eller helt enkelt genom att utgå ifrån att det 
är allmänt känt. Vi återanvänder också ständigt det andra har 
yttrat i våra egna yttranden. Vi vänder oss också alltid till någon. 
Adressaten kan vara en viss konkret person eller flera konkreta 
personer som befinner sig i en given situation som vid ett samtal 
eller en föreläsning. Våra yttranden kan även vara adresserade 
till någon som är avlägsen i tid och rum. Oavsett vilken uppfatt-
ning och kunskap man har om adressaten inverkar denne alltid 
aktivt på våra yttrandes utformning. Enligt Bachtin färgas våra 
yttranden även av vår kunskap om och inställning till de tidigare 
yttrandena. Antingen vårt yttrande är en replik, en föreläsning 
eller en uppsats knyter den alltså an till oss själva och våra kun-
skaper och uppfattningar, och till föregående och kommande 
bidrag i en lång och komplicerad kommunikationskedja. Våra 
yttranden är på så sätt alltid inbäddade i en pågående historisk 
och kulturell dialog.  

Våra yttranden är inte neutrala. De har inte bara ett innehåll 
utan speglar också en förståelse, en position, ett perspektiv eller 
ett ställningstagande. Man kan säga att yttranden ger olika ver-
sioner av verkligheten. För att beskriva detta introducerar Bach-
tin begreppet röst. Bachtins röstdefinition inkluderar emellertid 

                                                                                                                                              
terats vem av gruppens forskare som egentligen skrev vad eftersom de 
ibland skrev under pseudonym. 
2 För en mer utförlig presentation av dialogismen och Bachtin, se t.ex. Ka-
terina Clark & Michael Holquist, Mikhail Bakhtin (Cambridge, MA: Har-
vard University Press, 1984); Caryl Emerson, The First Hundred Years of 
Mikhail Bakhtin (Princetown, NJ: Princetown University Press, 1997); 
Michael Holquist, Dialogism. Bakhtin and His World (London: Routledge, 
1997); Per Linell, Approaching Dialogue. Talk, Interaction and Contexts in 
Dialogical Perspectives (Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1998). 
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inte bara en värdemässig orientering utan talarens/skribentens 
hela personlighet: 

This includes height, range, timbre, aesthetic category (lyric, 
dramatic, etc.). It also includes a person’s worldview and fate. A 
person enters into dialogue as an integral voice. He participates 
in it not only with his thoughts, but with his fate and with his 
entire individuality.3  

Bachtin skriver att han hör röster i alla yttranden. Våra yttran-
den är fyllda av andras röster och är därför polyfona.4 Bachtin 
skriver: 

Our practical everyday speech is full of other people’s words: 
with some of them we completely merge our own voice, forget-
ting whose they are; others, which we take as authoritative, we 
use to reinforce our own words; still others, finally, we populate 
with our own aspirations, alien or hostile to them.5  

Enligt Bachtin har yttranden förutom röst ytterligare fem ut-
märkande egenskaper: gränser, finalitet, responsivitet, adressivi-
tet och genretillhörighet. Ett yttrandes gränser bestäms av bytet 
av talarsubjekt. Ett yttrande kan därför vara mycket kort och 
bara bestå av ett ord ”hej” eller mycket långt i form av en före-
läsning eller bok. Den här boken består av flera långa yttranden. 
Ett för varje kapitel och författare. En annan egenskap är yttran-
dens finalitet, det vill säga innehållsliga fullständighet som ger 
lyssnare/läsare möjlighet att respondera på hela yttrandet. Bach-
tin beskriver finalitet som ”the inner side of the change of speech 
subjects”, det vill säga när talaren/skribenten fått säga sitt.6 Ytt-

                                                                               
3 Michail Bachtin, Problems of Dostoevsky’s Poetics, red. Caryl Emerson 
(Manchester: Manchester University Press, 1984), s. 293. 
4 Ibland även kallat ”flerstämmiga” eller ”mångröstade”. 
5 Bachtin, Problems of Dostoevsky’s Poetics, s. 195. 
6 Michail Bachtin, Speech Genres and Other Late Essays, red. Caryl Emerson 
& Michael Holquist (Austin: University of Texas Press, 1986), s. 76. 
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randens gränser avser alltså den interaktionella enheten medan 
dess finalitet avser den innehållsliga.  

Begreppen responsivitet och adressivitet beskriver yttrandens 
relation till andra yttranden och personer. Responsivitet7 innebär 
att ett yttrande alltid ska förstås som ett svar på tidigare yttran-
den och som en orientering mot kommande svar. Varje yttrande 
innehåller därför både en respons och ett initiativ. Responsen på 
ett yttrande kan vara både öppen och dold enligt Bachtin och 
ibland enbart bestå av förståelse av det yttrade. Svaret kan också 
komma senare i form av en handling. I yttrandens responsivitet 
finns en etisk dimension, inte bara en möjlighet att svara utan 
även en förväntan på svar.8 Detta leder över till nästa känneteck-
en, adressivitet, riktadhet. Varje yttrande har enligt Bachtin en 
inbyggd tänkt mottagare, alternativt flera tänkta mottagare, som 
påverkar/har påverkat yttrandets innehåll och form.  

Yttrandens femte egenskap är genre som avser dess språkliga 
utformning. När vi yttrar oss tar vi i bruk ett bestämt socialt 
språk och en specifik genre. Våra yttranden relaterar alltså inte 
endast till föregående och kommande yttranden utan även till 
kulturellt och historiskt givna former av yttranden. Genren fång-
ar sambandet mellan det individuella yttrandet och det histo-
riskt-sociala och mellan det stora samtalet i det sociala och histo-
riska rummet och det lilla samtalet här och nu.  

Bachtin använder begreppet talgenre för att beskriva dialoger 
som har vissa fasta drag i fråga om uppbyggnad, innehåll och stil 

                                                                               
7 I amerikansk litteratur används ofta begreppet ”answerability”, någon gång 
”responsivness”. Någon svensk motsvarighet har jag inte mött utan har själv 
översatt till ”responsivitet” i analogi med ”addressivity” = ”adressivitet”. 
8 För en diskussion om etiken i Bachtins teori, se t.ex. Deborah Hicks, ”Lear-
ning as a Prosaic Act”, i Mind, Culture and Activity, vol. 3, (1996), s. 103–
118; Deborah Hicks, ”Self and Other in Bakhtin’s Early Philosofical Essays: 
Prelude to the Theory of Prose Consciousness”, Mind, Culture and Activity, 
vol. 3, s. 227–242 och Mary Juzwik, ”Towards an Ethic of Answerability. 
Reconsidering Dialogism in Sociocultural Literacy Studies”, College Compo-
sition and Communication, 55 (3), (2004), s. 536–567. 
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och som används i likartade situationer och sammanhang.9 Han 
beskriver talgenrer så här: 

Speech genres organize our speech in almost the same way as 
grammatical (syntactical) forms do. We learn to cast our speech 
in generic forms, and when hearing others’ speech, we guess its 
genre from the first words; we predict a certain length (that is, 
approximate length of the whole speech) and a certain composi-
tional structure; we foresee the end; that is, from the very begin-
ning we have a sense of the whole speech, which is only later dif-
ferentiated during the speech process.10  

Bachtin skiljer på primära och sekundära (tal-)genrer. De pri-
mära genrerna är vardagliga muntliga dialoger. De bildar i sin 
tur grund för de mer komplexa, sekundära, till exempel litterära 
och vetenskapliga texter. Bachtins (tal-)genrebegrepp är dyna-
miskt. Genrerna varierar efter situation och deltagarnas relatio-
ner. Bachtin understryker att det är den individuella talarens 
avsikt med yttrandet, det kommunikativa handlandet, som be-
stämmer dess genretillhörighet, inte formaspekter. Samtidigt 
måste det individuella yttrandet anpassas till etablerade genrer 
för att accepteras och förstås av den tänkta mottagaren. Det indi-
viduella yttrandet kan emellertid tänja på genrers gränser och på 
sikt förändra dem. Genrerna begränsar oss alltså samtidigt som 
de förenklar för oss att både uttrycka oss och bli förstådda. Det 
föreligger därmed även en dialogisk relation mellan enskilda 
yttranden och genrer.  

                                                                               
9 Michail Bachtin, The Dialogic Imagination. Four Essays, red. Michael 
Holquist (Austin: University of Texas Press, 1981); Bachtin, Speech Genres 
and Other Late Essays. Genre är ett problematiskt och diffust begrepp. Det 
flyter samman med andra begrepp som texttyp, diskurs, register, diskurs-
ordning, textnorm och framställningsform. För en diskussion om genrebe-
greppet, se t.ex. Per Ledin, Genrebegreppet: en forskningsöversikt. (Lund: 
Lunds universitet, 1996). Bachtins genrebegrepp har utvecklats och används 
med lite olika innebörd av olika forskare och forskningsinriktningar. 
10 Bachtin, Speech Genres and Other Late Essays, s. 87.  
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Våra yttranden är inte bara i dialog med olika genrer utan 
även med olika kontexter. Yttranden formas av de sammanhang 
de är en del av samtidigt som de påverkar dem. Det betyder att 
kontexterna inte är en yttre ram som omger våra yttranden utan 
att de är invävda i dem och att även olika kontexter är i dialog 
med varandra genom att vara inbyggda i våra yttranden. När vi 
exempelvis återanvänder ett yttrande från en viss kontext, till 
exempel i form av en anföring, och placerar det i ett yttrande i en 
annan kontext samspelar två olika kontexter i ett och samma 
yttrande. Inom dialogismen är alltså gränsen mellan yttrande 
och kontext utsuddad. Ett yttrande kan inte skiljas från dess 
sammanhang.  

Kontexterna omfattar de konkreta tal- eller skrivsituationer-
na, de institutionella kontexterna och den större sociala, kultu-
rella och historiska kontexten. Särskilt den institutionella kon-
texten, exempelvis akademin eller humaniora, har betydelse för 
våra yttranden eftersom det är de institutionella villkoren och 
normerna som avgör om ett yttrande anses bra eller dåligt, lämp-
ligt eller olämpligt, relevant eller irrelevant och intressant eller 
ointressant.  

Bachtin utvidgar begreppet dialog genom att inte göra skill-
nad mellan muntligt och skriftligt förmedlad dialog, och genom 
att ta med inre dialog såväl som dialogiska relationer mellan 
texter. Bachtin beskriver det inre talet, det vill säga tänkandet, 
som en kamp mellan olika röster som talar utifrån olika positio-
ner och med olika slags och olika stark auktoritet. Liksom vårt 
yttre tal har även det inre talet en adressat. Den yttre och inre 
dialogen är beroende av varandra även om vi inte riktigt kan 
säga hur.  

Det inre talet i form av förståelse av andras yttranden brukar 
emellertid ta sig yttre uttryck. Bachtin skriver: 

Any understanding of live speech, a live utterance, is inherently 
responsive. Any understanding is imbued with response and 
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necessarily elicits it in one form or another: the listener becomes 
the speaker.11 

Det betyder att förståelsen av ett yttrande består av svar och att 
all förståelse har en aktiv svarande karaktär. Verklig förståelse av 
ett yttrande märks alltså i behovet av att svara, att gå i dialog, 
enligt Bachtin.  

Bachtin ägnade sig även åt att försöka förstå vad som sker när 
vi gör andras ord och tankar till våra egna, det vill säga när vi lär 
oss något. Bachtin skriver: 

The word in language is half someone else’s. It becomes ”ones 
own” only when the speaker populates it with his own intention, 
his own accent, when he appropriates the word, adapting it to 
his own semantic and expressive intention.12  

Att ta till sig den andres ord och göra dem till sina innebär enligt 
Bachtin alltså att omformulera och omstrukturera dem, att ut-
veckla en egen förståelse av dem och att själv använda dem i 
dialog med andra. Att appropriera, att tillägna sig, i Bachtins 
betydelse innebär därmed en selektiv och medveten bearbet-
ningsprocess. Det betyder också att kunskaper, betydelser, före-
ställningar och värderingar formas, formuleras, omformuleras 
och sprids genom dialoger med andra. Vetandet blir till berättel-
ser som förhandlas fram mellan olika röster. Kunskapande är 
därmed en dynamisk och situationsberoende process. Kvaliteten 
på dialogen blir därför helt avgörande för kunskapandet och för 
kunskaperna. Detta står i skarp kontrast till kognitiva lärandete-
orier som ser kunskap som objektiv och lärande som universella, 
mekaniska processer med överföring av färdig information 

Bachtins approprieringsbegrepp skiljer sig från Lev Vygot-
skiljs begrepp internalisering som inte inrymmer denna selektiva 
och reflekterande aspekt. Vygotskij beskriver nämligen internali-
sering så här: ”an operation that initially represent an external 
                                                                               
11 Bachtin, Speech Genres and Other Late Essays, s. 68. 
12 Bachtin, The Dialogic Imagination, s. 293. 
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activity is reconstructed and begins to appear internally”.13 En 
yttre aktivitet bearbetas och blir till en inre. Vygotskij går inte 
närmare in på hur det sker. Eftersom appropriering innebär ett 
val av vilka ord man gör till sina egna medför det även ett ansvar 
för vilka man väljer att lyssna på och vad man väljer att göra till 
sitt, något som även Bachtin påpekade. I dialogbegreppet ligger 
en förpliktelse att lyssna på, respektera och svara på den andres 
yttrande även om man väljer att inte appropriera det. 

Lärande och förståelse uppstår således enligt Bachtin alltid i 
interaktionen mellan olika människor. Det är emellertid inte vil-
ket språkligt utbyte som helst som utvecklar förståelse och kun-
skap. Bachtin menar att det är i spänningen eller konflikten mellan 
olika tolkningar och perspektiv, mellan olika röster, som insikt 
och ny kunskap uppstår. För att en röst ska kunna utskiljas måste 
det finns fler röster. Det är genom att bygga på varandras yttran-
den, ställa dem mot varandra, kritiskt granska och utforska dem 
som vaga tankar skärps, uppfattningar förändras och en full-
ständigare förståelse uppnås. Det räcker alltså inte med att alla 
får säga sin mening för att det ska bli en dialog enligt Bachtin. 

Bachtins dialogism är ingen pedagogisk eller didaktisk teori 
men den har uppenbara och användbara konsekvenser för un-
dervisning och för skrivande. Den är också tillräckligt bred för 
att kunna fungera som ett ramverk för många olika ämnesdisci-
pliner och infallsvinklar. Dialogismen har vidareutvecklats och 
använts av många forskare inom områdena undervisning, läran-
de och skrivande. James Wertsch är nog den som främst har 
byggt vidare på Bachtins begrepp och integrerat dem med Vy-
gotskijs.14 Kända skrivforskare som utgått från Bachtin är Martin 

                                                                               
13 Lev Vygotskij, Mind in Society. The Development of Higher Psychological 
Processes, red. Michael Cole (Cambridge MA & London: Harvard University 
Press, 1978), s. 56–57. 
14 James Wertsch, Voices of the Mind. A Sociocultural Approach to Mediated 
Action (Cambridge, MA & London: Harvard University Press, 1991); James 
Wertsch, Mind as Action (Oxford: Oxford University Press, 1998). 
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Nystrand,15 Kay Halasek,16 Anne Haas Dyson,17 Olga Dysthe,18 
Roz Ivanič19 och Torlaug Løkensgard Hoel.20 I Sverige har bland 
annat Kent Adelmann utgått från Bachtin i sin avhandling om 
studenters lyssnande.21 

Pedagogiska konsekvenser av en dialogisk syn på 
undervisning 
Om Bachtin har rätt torde det vara viktigt att ge studenter många 
möjligheter att formulera sin förståelse av ämnesstoffet både 
                                                                               
15 Martin, Nystrand, Opening Dialogue. Understanding the Dynamics of 
Language and the English Classroom. (New York: Teachers Collage Press, 
1997). 
16 Kay Halasek. A Pedagogy of Possibility. Bakhtinian Perspectives on Compo-
sition Studies. (Carbondale: Southern Illinois University Press, 1999). 
17 Anne Haas Dyson, Social Worlds of Children learning to Write in an Ur-
ban Primary School (New York: Teachers College Press 1993); Anne Haas 
Dyson, Writing Superheroes, Contemporary Childhood, Popular Culture, and 
Classroom Literacy (New York: Teachers College Press 1997). 
18 Olga Dysthe, Writing and Talking to Learn. A Theory-Based, Interpretative 
Study in Three Classrooms in the USA and Norway (Tromsø: Universitetet i 
Tromsø, 1993); Det flerstämmiga klassrummet (Lund: Studentlitteratur, 
1996); ”Læring gjennom dialog” – kva inneber det i høgare utdanning?”, i 
Olga Dysthe (red.), Ulike perspektiv på læring og læringsforskning (Oslo: 
Cappellen Akademisk Forlag, 1996), s. 105–135. ”Skriving sett i lys av dia-
logisme. Teoretisk bakgrunn og konsekvensar for undervisning”, i Lars Sig-
fred Evensen (red.), Skrivteori og skrivepraxis (Oslo: Cappellen Akademisk 
Forlag, 1997); Dysthe, ”Sociokulturella perspektiv på kunskap och lärande”, 
i Dysthe (red.), Dialog, samspel och lärande (Lund: Studentlitteratur, 2003), 
s. 31–74; Dysthe, ”Dialogperspektiv på elektroniska diskussioner”, i Dysthe 
(red.). Dialog, samspel och lärande (Lund: Studentlitteratur, 2003), s. 295–
320, Dysthe, ”Om sambandet mellan dialog, samspel och lärande”, i Dysthe 
(red.), Dialog, samspel och lärande (Lund: Studentlitteratur, 2003), s. 7–27.  
19 Roz Ivanič, Writing and Identity. The Discoursal Construction of Identity in 
Academic Writing. (Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1998). 
20 Torlaug Løkensgard Hoel, Elevsamtalar om skriving i vidaregåande skole: 
Responsgrupper i teori og praxis. (Trondheim: Universitetet i Trondheim, 
1995); Skriva och samtala. Lärande genom responsgrupper (Lund: Studentlit-
teratur, 2008). 
21 Kent Adelmann, Att lyssna till röster. Ett vidgat lyssnandebegrepp i ett 
didaktiskt perspektiv (Malmö: Malmö högskola, 2002). 
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muntligt och skriftligt, och att gå in i dialoger med varandra och 
med läraren om ämnesinnehållet. Hur en sådan undervisning 
kan gestaltas har den norska forskaren Olga Dysthe diskuterat i 
en artikel om lärande genom dialog inom högre utbildning.22 

Att lära sig ett ämne sker genom en räcka olika aktiviteter där 
läsande av kurslitteratur, föreläsningar, skrivuppgifter, handled-
ning, seminarier, grupparbeten, gruppsamtal och informella 
samtal på raster bildar en kommunikationskedja. Den röda trå-
den i dessa olika aktiviteter, enligt Dysthe, är studenternas inre, 
dolda, dialog med ämnesstoffet. Genom yttre dialoger, som att 
ställa frågor, analysera, sammanfatta, värdera och reflektera, kan 
den inre dialogen stärkas.  

Dysthe tänker sig undervisningsförloppet och lärandeproces-
sen i tre faser och diskuterar hur den dialogiska potentialen i 
varje fas kan stärkas. De tre faserna hon utgår ifrån är: 
 

1. Input av ämnesstoff – läsa kurslitteratur, lyssna på 
föreläsningar 

2. Bearbetning av ämnesstoff enskilt och i grupp med 
eller utan lärare 

3. Konsolidering (summering, översikt av ämnesstoffet) 

En föreläsning kan uppfattas som raka motsatsen till en dialog 
men Dysthe menar att dialogen i denna fas främst består av 
studenters inre aktiva dialog med föreläsningens ämnesinnehåll. 
Genom att ställa retoriska frågor, låta studenter skriva några 
minuter före, under och efter en föreläsning eller låta dem göra 
summeringar i par eller grupp efteråt kan föreläsare utmana och 
stimulera studenters inre dialog. Dysthe diskuterar inte läsning av 
kurslitteratur i sin artikel men även här torde studenters inre dia-
                                                                               
22 Dysthe, ”Læring gjennom dialog” – kva inneber det i høgare utdanning?”. 
Även den norske språkfilosofen Ragnar Rommetveit har diskuterat dialo-
gens betydelse i högre utbildning i artikeln ”Læring gjennom dialog. Ei 
sosiokulturell og sosiokognitiv tilnærming till kunnskap og læring”, i Olga 
Dysthe (red.), Ulike perspektiv på læring og læringsforskning (Oslo: Cappelen 
Akademisk Forlag, 1996), s. 88–104.  



 
 

E T T  D I A L O G I S K T  P E R S P E K T I V  

 83

log med ämnesinnehållet och författarna vara i fokus. Studenter 
kan gå in i en aktiv dialog med de texter de läser genom att svara 
på dem på olika sätt, till exempel ställa frågor till dem, att återge 
innehållet med egna ord och att formulera argument för eller mot 
det som framförs i texterna. De kan även låta texter gå i dialog 
med varandra genom att jämföra dem på olika sätt. Centralt torde 
vara att studenter uppfattar sig adresserade av texterna och att de 
ser texterna som yttranden som de aktivt förväntas svara på 
genom att motsäga, bekräfta, komplettera eller bygga vidare på. 

Dysthe diskuterar därefter hur dialogiska seminarier kan ska-
pas. I den bästa av världar är seminarier genuint dialogiska men 
tyvärr förvandlas många seminarier till miniföreläsningar eller 
till diskussioner mellan några få studenter medan majoriteten 
sitter tyst eller pysslar med annat. En annan överhängande risk 
är att seminarier utvecklas till direkt konfrontation eller till reto-
riskt spel, det vill säga till en tävling där det handlar om att vinna 
en debatt. Dysthe skiljer i artikeln på dialog i Bachtins mening 
och argumentation. De går ofta över i varandra men hon menar 
att det är viktigt att vara medveten om skillnaden. Ytterligare en 
annan risk är att seminarier förvandlas till redovisningar där 
olika uppfattningar redovisas men aldrig ställs mot varandra.  

Enligt Dysthe är en förutsättning för att seminarier ska bli di-
alogiska att alla, som förberedelse, har ”lyssnat” på tidigare ytt-
randen om det aktuella ämnet, det vill säga har läst och förstått 
kurslitteraturen. Först då kan seminariedeltagare gå in i en dia-
log med de tidigare yttrandena. Det är seminarieledares ansvar 
att se till att alla bidrag systematiseras, problematiseras och dis-
kuteras, inte bara presenteras. För att seminarier ska vara dialo-
giska krävs också att alla har respekt och tillit för varandra och 
varandras bidrag. Här har seminarieledare en viktig roll genom 
att ange tonen och vara en förebild. Det är också viktigt att se-
minarieledare har en utforskande hållning till det ämnesstoff 
som behandlas. En sådan hållning syns exempelvis i frågor som: 
”Hur kan vi förstå det här?” och ”Kan det här tolkas på ett annat 
sätt? Dysthe föreslår att seminarier ska kräva en inträdesbiljett i 
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form av en sida skriven text för att på så sätt göra dem mer dia-
logiska. Det kan handla om att förklara ett begrepp, fundera 
kring en central problemställning eller formulera en fråga utifrån 
sin läsning. I början av seminarier kan studenter i par läsa var-
andras texter och ge en kort respons. Enligt Dysthe tar ett sådant 
inslag inte många minuter i anspråk men kan få stor effekt på 
undervisningskvalitén och engagemanget eftersom det bland 
annat skapar en gemensam förförståelse. Ett sådant seminarie-
upplägg skulle ge åtminstone fem olika dialoger:  
 

• mellan student och kurslitteratur 
• mellan student och egen skriven text 
• mellan student och annan students skrivna text 
• mellan två studenter 
• mellan studenter och seminarieledare. 

Om seminarieledare även låter studenter sammanfatta seminari-
et efteråt eller reflektera över någon fråga, skriftligt eller munt-
ligt, enskilt eller i par, skapas ytterligare en dialog.  

I artikeln diskuterar Dysthe även handledningssamtal. I da-
gens massutbildningssystem är uppsatshandledning kanske det 
enda tillfälle då en lärare/handledare och en student kan föra en 
längre ämnesmässig dialog. Dessa handledningssamtal har alla 
förutsättningar att bli till äkta dialoger men relationen handleda-
re–student är komplicerad. Asymmetrin mellan handledare och 
student är själva utgångspunkten för samtalen, handledaren är 
expert på både ämnesinnehållet, ämnesdisciplinens genrer och 
forsknings- och skrivprocessen medan studenten är novis, men 
den kan också hämma eller till och med helt omöjliggöra en 
dialog. Det gäller, som Dysthe skriver, att kombinera en kun-
skaps- och erfarenhetsmässig asymmetri med en symmetri på 
personplanet. Även om handledare är medvetna om det och 
önskar en dialog kan studenter ha andra förväntningar och mo-
tiv. Forskning som Dysthe refererar till visar bland annat hur 
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studenter kan sabotera dialogen genom att vara passiva eller 
lägga över allt ansvar på handledaren.  

Ett viktigt kännetecken på dialog i Bachtins mening är att 
samtal, seminariesamtal såväl som handledningssamtal, innehål-
ler både en respons som vidareutvecklar studenters tankar, och 
ett initiativ som utforskar och utmanar det som sägs. Seminarie-
ledares och handledares roll – och ansvar – är att bygga vidare på 
det som studenter säger och tänker och komma med inlägg som 
stimulerar till nya tankar.  

Utifrån sina klassrumsstudier menar Dysthe att konsolide-
ringsfasen ofta saknas. Hon anser att denna fas är nödvändig om 
inte studenter ska bli sittande med en massa fragmentariska in-
tryck av kursen. Det är viktigt att summera, systematisera och 
reflektera över kursens innehåll. Detta är först och främst en 
individuell process och studenters ansvar att sortera olika per-
spektiv, reflektera över implikationer, koppla ihop olika teman 
och så vidare, men lärare kan på olika sätt markera vikten av 
denna fas genom att till exempel låta studenter reflektera eller 
bearbeta en logg eller att själv summera kursen och reflektera 
högt inför studenter för att visa hur man kan göra.  

Dysthe menar att man bör diskutera med studenter och lärare 
emellan vad som ska ske tillsammans och vad som ska överlåtas 
till den enskilde studenten och hur undervisningen ska organise-
ras för att verkligen bli dialogisk. Hon understryker att det är 
studenters eget ansvar att utnyttja de ”dialogiska rummen” och 
att skapa sina egna. 

Internet har öppnat upp nya möjligheter att skapa dialogiska 
rum. Deltagare behöver inte längre vara i samma fysiska rum. 
Dialogen och erfarenhetsutbytet kan lika gärna ske på nätet i 
olika forum. Dysthe diskuterar detta i en artikel om synkrona 
och asynkrona nätdialoger kopplade till universitetskurser. Syn-
krona nätdialoger innebär att studenter måste svara direkt på 
varandras bidrag medan asynkrona tillåter deltagare att svara när 
de vill.23 Dysthes erfarenhet är att främst asynkrona nätdialoger 
                                                                               
23 Dysthe, ”Dialogperspektiv på elektroniska diskussioner”. 
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kan ge längre och mer genomtänkta inlägg än vad muntliga 
diskussioner medger.  

Enligt Bachtin är det ingen skillnad mellan yttranden i tal och 
skrift. Dialogismen kan därför även användas för att tänka kring 
skrivande och skrivundervisning. Kay Halasek diskuterar i sin 
bok A Pedagogy of Possibility. Bakhtinian Perspective on Compo-
sition Studies hur en dialogisk skrivundervisning kan utformas.24 
Hon diskuterar särskilt begreppet adressivitet som är problematisk 
i all skrivundervisning. I skrivundervisning är i regel den enda 
verkliga mottagaren läraren som också bedömer och betygsätter 
elevens/studentens textarbete och färdiga text. Det innebär att 
elever/studenter försöker anpassa texten till vad de tror läraren 
vill ha. Ibland kan skrivuppgifter även ha en tänkt mottagare, till 
exempel en förälder, läsare av en särskild tidning och så vidare. 
Det betyder att eleverna/studenterna skriver till dubbla mottaga-
re, både en tänkt och en verklig med olika behov och intressen. 
Halasek menar att ett sätt att hantera detta är att i skrivundervis-
ning låta elever/studenter systematiskt arbeta, enskilt eller i 
grupp, med olika typer av läsarpositioner, eller modelläsare. En 
läsarposition är alltså inte en verklig läsare utan en fiktiv läsare 
som läser/bevakar/påverkar texten utifrån en viss funktion och 
position. Halasek föreslår sex olika läsarpositioner: 

 
• Tidigare läsare: Denna läsarposition utgörs av de källor som 

skribenten bygger sin text på och som ger olika avtryck i 
skribentens text. Deras funktion är att både ”övervaka” skri-
benten så att de behandlas rättvist och korrekt och att nyan-
sera ämnet genom att representera olikheter och konflikter. 
Halasek använder följande frågor till skribenten för att iden-
tifiera och aktivera de tidigare läsarna och för att ge skriben-
ten en egen röst.  

                                                                               
24 Halasek, A Pedagogy of Possibility. Bakhtinian Perspective on Composition 
Studies. Composition Studies är en akademisk disciplin i USA som är inrik-
tad på skrivande, skrivundervisning och forskning om skrivande och skriv-
undervisning inom främst högre utbildning. 
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– Vad vet du om ämnet?  
– Vilka åsikter (föreställningar) har du om ämnet? 
– Vad bygger du ditt vetande/dina åsikter på? 
– Varför bygger du just på dessa källor/erfarenheter? 
– Hur stämmer ditt vetande/dina åsikter med källorna/-
andras åsikter? Vilka likheter och skillnader finns  
mellan ert vetande/era åsikter? 
– Vilka källor bekräftar/utmanar/förändrar ditt vetande/dina 
åsikter? 
– Hur ska du förhålla dig till andra källor/andras åsikter? 
– Vilka källor ska du bygga på? 
– Hur ska de synliggöras i din text? 
– Hur påverkar de din text?  

• Tänkt läsare: Denna läsarposition hjälper skribenten att 
välja stoff, argument, disposition med mera. Halasek före-
slår att eleverna/studenterna får olika tänkta läsare och att 
en del av skrivuppgiften är att analysera och diskutera de 
tänkta läsarnas olika behov och intressen och deras föreställ-
ningar och åsikter om ämnet. 

• Medläsarna: Medläsarna utgörs av en responsgrupp och är 
alltså verkliga läsare. Deras funktion är att diskutera och 
hjälpa till att utveckla den framväxande texten, så kallade 
co-writers. 

• Granskningsläsaren: Även denna läsare är en verklig läsare 
vars funktion är att analysera och språkgranska texten, 
främst utifrån ett genre- och retoriskt perspektiv.  

• Bedömningsläsaren: Ofta är det läraren som har denna 
funktion men det kan också vara en elev/student som får i 
uppgift att bedöma den färdiga texten utifrån fastställda 
kriterier. Halasek påpekar att det inte bara är i skolan som 
texter bedöms. Även chefer, redaktörer och ”refees” läser 
och bedömer texter, och att detta är något elever/studenter 
måste bli medvetna om.  

• Äkta läsare: Det kan naturligtvis även finnas äkta mottagare 
för den skrivna texten. Halasek menar att de äkta läsarna kan 
läsa texten när den är klar och ge respons men att de inte är 
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särskilt viktiga i skrivundervisning. För henne är det själva 
textarbetet som ska vara i centrum i skrivundervisningen.25 

Halaseks modell med olika läsarpositioner relaterar elevens/stu-
dentens text till både tidigare och kommande yttranden om det 
aktuella ämnet och synliggör på så sätt den kommunikations-
kedja deras text ingår i och textens responsivitet. Halaseks mo-
dell hjälper också skribenten att hitta sin egen röst. 

Enligt Halasek är responsgrupper i skrivundervisning viktiga 
för att få reella läsare till texter men hon diskuterar dem inte 
närmare. Dysthe och Hoel har undersökt responsgrupper i gym-
nasieskolan och inom högre utbildning.26 Deras undersökningar 
visar bland annat att strukturen på responssamtalen har avgö-
rande betydelse för hur pass användbara och dialogiska samtalen 
blir. Den naturliga reaktionen när man får synpunkter på sin text 
är att börja förklara och försvara sig. Det förhindrar en reell 
dialog och tar värdefull tid. Resultaten visar att en tredelad struk-
tur är mest effektiv. Först får alla läsa upp de kommentarer och 
frågor som den lästa texten väckt. Därefter får skribenten lägga 
fram sina tankar om sin egen text och vad som kan förändras. I 
den sista fasen ställer skribenten frågor om sin text till de övriga. 
Denna modell har använts och utvecklats vid universitetet i 
Bergen.27 Där består responsgrupper av 3–4 studenter och de 
används främst vid uppsatsskrivning. Enligt Dysthe kan det ta 
upp till en termin innan grupper fungerar som det är tänkt. 
Viktigt är också att grupper träffas regelbundet. Ett sporadiskt 
bruk av responsgrupper är dömt att misslyckas. 

I en dialogisk skrivundervisning blir genre och genremedve-
tenhet viktigt. En dialogisk skrivundervisning bör också behand-
la hur kontexter inverkar på texter och hur texter blir en del av 
                                                                               
25 Fritt efter Halasek, A Pedagogy of Possibility, s. 109. Flera frågor till de 
tidigare läsarna kan naturligtvis ställas. 
26 Dysthe, ”Læring gjennom dialog”; Hoel, Elevsamtalar om skriving i vi-
daregåande skole: Responsgrupper i teori og praxis; Skriva och samtala: 
lärande genom responsgrupper. 
27 Dysthe, ”Læring gjennom dialog”. 
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kontexten genom att följa och upprätthålla normer. Enligt Hala-
sek måste studenter få utforska, pröva, leka och brottas med 
olika genrer och normer både muntligt och skriftligt, enskilt och 
tillsammans för att utveckla en medvetenhet om hur genrer och 
normer formar yttranden. En sådan undervisning ger förutsätt-
ningar för att förstå det komplexa samspelet mellan individuella 
yttranden, mottagare, genre och historiska och kulturella sam-
manhang. Halasek förespråkar en sådan skrivundervisning men 
varnar samtidigt för de problem lek med genrer kan föra med 
sig. Hon menar att studenter kan missförstå och tro att det alltid 
går att leka med och förändra genrer. Det är kontexten som 
avgör vem som kan leka med och tänja på genrer påpekar Hala-
sek med hänvisning till Bachtin. I en undervisningssituation där 
uppgiften är att leka med genrer går det bra men inte i en exa-
minationsuppgift i ett annat sammanhang. 

I sin bok ger Halasek ett exempel på hur en genreundervis-
ning kan vara upplagd. I exemplet får studenterna fem skriv-
uppgifter. Temat för alla skrivuppgifter är ”Välstånd, arbete och 
klass”.28 Den första skrivuppgiften innebär att skriva en berättel-
se om ett tillfälle då de insåg sambandet mellan klass och väl-
stånd. Den andra skrivuppgiften innebär att skriva en replik på 
en debattartikel om ojämlikhet. Den tredje skrivuppgiften är att 
skriva en kort vetenskaplig text, ett paper. De ska genomföra en 
liten studie på temat och redovisa den. Den fjärde skrivuppgiften 
är att genomföra och presentera en analys av de orsaker till och 
lösningar på klasskillnader och klasskonflikter som olika debat-
törer och forskare fört fram. Den sista och femte skrivuppgiften 
är en reflektion kring de andra skrivuppgifterna. Studenterna ska 
reflektera kring hur genren och kontexten påverkat språkbruket, 
ämnesbehandlingen och deras egen röst.  

Halasek menar att alternativ och olikheter är det centrala i en 
dialogisk skrivundervisning, a pedagogy of differences. Istället för 
att låta studenter skriva flera hela texter kan det vara bättre att 
                                                                               
28 Amerikanska skrivkurser på college löper parallellt med ämneskurser och 
hämtar stoffet därifrån. 
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till exempel låta dem skriva inledningar riktade till olika tänkta 
läsare och diskutera dem. Dysthe poängterar också olikheter och 
beskriver en dialogisk skrivundervisning som flerstämmig eller 
mångröstad.  

Akademiska texter är kanske den typ av texter som allra bäst 
visar den dialogiska aspekten av skrivande. Även om vi alltid 
mer eller mindre omedvetet bygger på andras yttranden när vi 
talar och skriver utan att referera till källan kräver de akademiska 
genrerna att vi explicit och ärligt redogör för vad andra sagt och 
tänkt om ämnet vi skriver om, varifrån vi hämtat det, vad som är 
egna tillägg och hur vårt bidrag förhåller sig till de tidigare. Detta 
samspel mellan andras och egna yttranden och ståndpunkter i 
akademiska texter kan beskrivas och diskuteras med hjälp av 
begreppet röst.  

Att hantera olika röster i en text är ofta det mest problematis-
ka för studenter. I början brukar studenter endast citera och re-
ferera vad andra skrivit utan att sortera eller värdera röster-
na/källorna. Deras texter liknar ”lapptäcken” av återgivningar av 
andras yttranden eller citatsamlingar där fokus brukar ligga på 
att få till korrekta referenser. Senare brukar studenter börja sor-
tera och vikta rösterna där vissa lyfts fram och andra tonas ner. 
Efterhand, när studenter förstår allt mer av ämnet och de olika 
rösternas positioner och perspektiv, börjar studenters egen röst 
att framträda. De deltar allt självständigare och säkrare i dialoger 
med andra röster för att föra resonemang och dra egna slutsat-
ser. Detta kallar den norska skrivforskaren Marte Halse ”att 
erövra en egen självständig skrivarposition”.29  

I akademiska texter är responsiviteten tydlig. Vi måste skriva 
så läsare kan bygga vidare på det vi kommit fram till, det vill säga 
vi måste i vår text bemöta de yttranden som kan tänkas komma. 
Vi måste därför tydligt redogöra för våra utgångspunkter och 

                                                                               
29 Marte Halse, ”Loggen, novellen og jentene. Ansatser til en bakhtinsk le-
sing av en prosessorientert skrivekultur”, i Inge Moslet & Lars Sigfred Even-
sen (red.), Skrivepedagogisk fornying (Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1993), s. 
49–100. 
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antaganden, den tidigare forskning som finns, de val vi gjort, de 
metoder vi använt, de belägg vi bygger vårt resonemang på och 
så vidare. Det finns också alltid en tydlig adressivitet i akade-
miskt skrivande. Vi riktar oss till en stor eller liten, ganska diffus, 
forskargemenskap men oftast till en mycket konkret adressat i 
form av en opponent, examinator, betygsnämnd, redaktör eller 
”referees”. 

Slutord  
Ett dialogiskt perspektiv på undervisning och skrivande kan 
klargöra många aspekter av akademisk undervisning och aka-
demiskt skrivande som studenter inte alltid är medvetna om. 
Genom att använda begrepp som dialog, yttrande, finalitet, re-
sponsivitet, adressivitet och röst kan också traditionella sätt att 
tala och tänka om undervisning och skrivande utmanas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




