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Abstract  
 
Det här är en uppsats om dialogisk undervisning. Lennart Hellspong som är 
professor i retorik vid Södertörns Högskola har under ett par års tid utvecklat en 
dialogmodell som Kunskapsförhandling. Jag har själv undervisats i formen och 
tycker det är ett bra sätt att tillgodogöra sig kunskap på.  
   Syftet med uppsatsen är att undersöka om modellen också passar för att 
beskriva vad som händer i ett specifikt klassrumssamtal. Vidare jämför jag 
modellen med två andra dialogmodeller för att sätta fingret på vad som skiljer 
dem åt och vad som Kunskapsförhandlingen eventuellt bidrar med på området. 
   Jag har funnit att modellen passar bra för att beskriva vad som sker i 
klassrummet. Däremot försöker jag utifrån min analys resonera kring vad som 
skulle kunna utvecklas i modellen, vad som varit svårt att använda sig av i ett 
konkret fall. I min jämförelse har jag kommit fram till att 
Kunskapsförhandlingen kan bidra med en hel del. Den fyller synliga 
pedagogiska luckor i förhållande till de modeller jag har jämfört med, samtidigt 
som jag också fått syn på vissa pedagogiska brister i modellen. 

 
 
1. Inledning 
 
Den här uppsatsen handlar om dialogisk undervisning. Idéerna om den 
dialogiska undervisningsformen har funnits länge och många pedagoger, 
forskare och psykologer är överens om att dialogen är viktig för lärandet. Trots 
det har det tagit lång tid innan en modell för dialogisk undervisningsform dykt 
upp.  
   I den här uppsatsen beskriver jag en dialogisk undervisningsmodell, kallad 
Kunskapsförhandling utformad av Lennart Hellspong, professor i retorik vid 
Södertörns Högskola. Jag ställer modellen mot ett specifikt klassrumssamtal för 
att undersöka om modellen passar för att beskriva vad som händer i 
klassrummet. Därefter utvärderar jag modellen som metod genom att reflektera 
över fördelar och problem med att använda modellen som ”glasögon” på ett 
klassrumssamtal. Vidare jämför jag den med två andra pedagogiska 
dialogmodeller för att undersöka hur de skiljer sig åt och vad 
Kunskapsförhandlingen tycks kunna bidra med i sammanhanget. 

  
 
1.1 Bakgrund 
 
Man tänker sig kanske att den en gång självklara undervisningsformen – där 
eleven ses som ett tomt kärl som fylls med auktoriserad kunskap – börjar 
försvinna från det svenska skolsystemet. Men är det inte just enbart en tanke? 
För visst beter sig många lärare ibland som om ”tomt-kärl-som-ska-fyllas”-
pedagogiken fortfarande gäller?  
Att språk och kommunikation, relationer och samspel är väsentliga element för 
lärande är inte något nytt. Det sociokulturella perspektivet härstammar från den 
pragmatiska traditionen ledd av Mead och Dewey och kulturhistoriska 
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traditionen hos Vygotskij, Luria och Leontjev. Men varken Dewey eller Mead 
utvecklade någonsin en teori kring kommunikationens och kontextens roll för 
lärande. Men trots djupa historiska rötter var det inte förrän i slutet av 1970-
talet och början av 1980-talet som forskare började undersöka kontextens 
betydelse för inlärningen. Flera studier visade att man inte kan utesluta 
kontexten när man vill förstå människans inlärningsprocess.1 
   Som bakgrund för min uppsats förutsätter jag, med stöd av modern 
forskning2, att dialogen är mer fördelaktig i pedagogiskt syfte än monologen. 
Det sägs också att lärare idag är medvetna om vikten av att föra en dialog med 
eleverna.3 Men hur ser dialogen ut i klassrummet? Räcker det med att man som 
elev kan svara på lärarens fråga med en enda mening eller endast ett ord, för att 
det ska vara dialog och på så vis vara kunskapsfrämjande för eleverna? En 
lärare som hävdar att den sortens dialog snarare är en monolog, är Olga Dysthe. 
Som forskare gick hon in i rollen som elev under en veckas tid och insåg då hur 
passiva eleverna var. Det krävdes inget mer av dem än att de skulle kunna fylla 
ut luckorna i lärarens tal för att göra läraren nöjd. Denna upptäckt var förstås till 
förtret för Dysthe då hon själv använt sig av denna pedagogik som lärare. Enligt 
forskning är det vanligt att lärarna tror sig ha ett dialogiskt sampel med eleverna 
trots att så inte är fallet.4 Jag kommer i avsnittet ”Tidigare forskning”, närmare 
beskriva Dysthes forskning om dialogens vikt i klassrummet.  
   Men alla dialoger i klassrummet är förstås inte kunskapsutvecklande (i alla 
fall inte på något intressant sätt). Min handledare, Lennart Hellspong, professor 
i retorik, har utvecklat en dialogform som han kallar Kunskapsförhandling. 
Efter att själv har blivit undervisad av Hellspong enligt denna dialogform, fann 
jag det intressant att se på vad den konkret innebär. Vad händer om en lektion 
formas utifrån modellen? Och kan resultatet hjälpa oss att bättre förstå 
förutsättningarna för att genomföra en kunskapsförhandling och värdet av den?  
 
    
 
2. Problemformulering 
 
2.1 Syfte 
 
Mitt syfte är att undersöka om förhandlingsmodellen passar för att beskriva vad 
som händer i klassrummet. Utifrån en empirisk analys av klassamtalet har jag 
undersökt klassrumsdialogen utifrån förhandlingsmodellen, vilket kan ge mig 
en uppfattning om hur användbar modellen är i praktiken. Går det att hitta delar 
i modellen som kan utvecklas eller modifieras? Jag hoppas också kunna se 
något som tyder på vilka förtjänster och brister klassamtalet kan ha som ett 
kunskapsutvecklande samtal. 
   Ett andra syfte jag har med uppsatsen är att jämföra Hellspongs teori med 
andra dialogteorier. Vad har de gemensamt och vad skiljer dem åt? Kan 
Hellspongs Demokratiska förhandlingsmodell täcka synliga eller dolda luckor i 

                                                 
1 Dysthe, Olga, Dialog, samspel och lärande: 2001, sid 31-33 
2 Dysthe, Hellspong,  
3 Dysthe, Olga, Det flerstämmiga klassrummet: 2000, sid 46 
4 Dysthe, Olga, Det flerstämmiga klassrummet: 2000, sid 9-11 
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de andra teorierna? Och kan jämförelsen hjälpa mig att se brister eller problem i 
Hellspongs modell? 
   Då jag endast har tittat på ett pilotfall som stöd för min undersökning, är jag 
medveten om frågetecknen kring dess vetenskapliga bärkraft. Men en del av 
mitt syfte är också att locka till en fortsatt diskussion om dialogens betydelse i 
klassrummet – men med ett extra tillägg – den demokratiska 
förhandlingsmodellens roll i kunskapsutvecklingen.  
 
 
2.2 Frågeställningar 
 
1: Hur användbar är den Demokratiska förhandlingsmodellen i praktiken och 
vad hjälper den mig att se när jag tillämpar den som analysmodell för ett 
klassrumssamtal? 
 
2: På vilket sätt skiljer sig den Demokratiska förhandlingsmodellen från andra 
dialogmodeller? 
 
 
 
2.3 Partitio 
 
Inledningsvis presenterar jag Helllspongs Demokratiska förhandlingsmodell. 
Därefter ges en inblick i mitt material och min metod som jag använt mig av 
med efterföljande analys. När uppsatsen kommit så långt, har jag besvarat 
frågeställning 1. 
Därefter kommer avsnittet då jag ge mig på en beskrivning av frågeställning 2, 
som består av en jämförelse mellan Hellspongs Demokratiska 
förhandlingsmodell och andra dialogteorier med en avslutande sammanfattning 
och slutdiskussion. 
Intervjun med klassens lärare kommer jag att återkoppla till då och då under  
uppsatsens fortlöpande. 
 
 
3. Hellspongs förhandlingsmodell 

 
Den Demokratiska förhandlingsmodellen har aldrig tidigare prövats empiriskt 
som analysmodell förrän jag en dag i december 2005 begav mig iväg till 
komvux i Norrtälje. Jag ska nedan ge en beskrivning av modellen och dess 
huvudbegrepp för att sedan gå vidare med att analysera mitt material utifrån 
teorin. 
 
Kunskapsförhandlingen är ett exempel på ett gemensamt sökande av kunskap. 
Inställningen till kunskap i en sådan förhandling är att den inte är något absolut, 
utan kunskapen är vad vi uppfattar som själva lösningen på ett problem. Detta 
kunskapande sker genom överläggning med andra där man argumenterar för 
sina synpunkter. 
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   Men bara för att det är en kunskapsförhandling behöver det inte betyda att det 
endast är kunskapsbehovet eller samspelet om ett överenskommande mellan 
deltagarna som driver den framåt. Förhandlingen kanske mest av deltagarna ses 
som en diskussion. Hellspong menar emellertid att man också kan anlägga ett 
förhandlingsperspektiv på en kunskapsdiskussion. 

  
 
          3.1 Förhandlingsdimensioner  
 

Förutsättningarna för en förhandling är att det finns ett problem att lösa. 
Problemet i den kunskapsförhandlingen jag har undersökt är: ”Har Sverige 
blivit mer eller mindre kristet?”  
   Enligt Hellspong kännetecknas en förhandling av följande sex punkter: 5 
  
 
1) Den utgår från två parters behov att uppnå något via den andra (kunskap) 
2) Den har samarbete som både medel och mål 
3) Det finns en reell eller potentiell motsättning mellan parterna (de olika persp) 
4) Förhandlingen rymmer en överläggning  
5) Den ger plats för en kraftmätning 
6) Den syftar till en uppgörelse av något slag (en överenskommelse, ett beslut)6 
 
3.1.1Demokratiska krav på en förhandling utifrån de sex dimensionerna. 
 
För att en förhandling ska tolkas som demokratisk gäller det, enligt Hellspong 
att den uppfyller vissa krav med utgångspunkt i ovan stående sex dimensioner: 
”a) allas behov erkänns som giltiga och viktiga b) samarbetet är fritt och jämlikt 
c) de motsättningar som finns tolereras d) överläggningen är öppen så att alla 
som berörs av ett beslut får delta i den, yttra sig fritt och åhöras med respekt e) 
kraftmätning är tillåten men den får inte innebär att en starkare part förtrycker 
en svagare f) den uppgörelse man strävar efter är rättvis i så måtto att alla 
rimliga intressen beaktas i den (det betyder bland annat att ingen blir åsidosatt 
därför att hon inte själv kan försvara sin sak.)”7 
 
På vilket sätt kan förhandlingen vara kunskapsutvecklande? Nedan ska jag visa  
hur Hellspong har utformat en didaktik för ett kreativt kunskapande för 
eleverna. Jag beskriver också hur jag har använt varje förhandlingsbegrepp i 
min analys. 
 
1)Pragmatikens syn på kunskap innebär att den har ett starkt samband med vårt 
behov av att kunna hantera vår omvärld. Det primära är inte att vi betraktar 
omvärlden med teoretiska ögon, utan att vi kan handla i den med insikt av vad 
konsekvenserna kan bli av att ingripa i den på olika sätt. Kunskapen är, enligt 
pragmatiken, inte en färdig produkt, utan som Hellspong (och andra forskare i 
min uppsats) uttrycker det, ”en aktiv utvecklingsprocess” där erfarenheter så väl 
initieras som bearbetas.  

                                                 
5 Hellspong 2006 
6 Hellspong 2006 
7 Hellspong 2005 
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   I skolan har ofta kunskap setts som en färdig produkt som eleverna har till 
uppgift att reproducera, vilket, enligt Hellspong gett konsekvensen att banden 
mellan utvecklingsbehovet och de självinitierade handlingarna har gått förlorat. 
Kan en undervisning med karaktären kunskapsförhandling hitta tillbaka till de 
banden? Läraren måste fundera på vilka behov eleverna har av att samtala om 
ett visst ämne. En förhandling kräver ett problem, en fråga som går att diskutera 
kring och som det inte finns ett givet svar på.  Problemet kräver samarbete 
mellan lärare –elev och elev –elev. Det ska lösas tillsammans.8  
   På ett individuellt plan kan behovet förstås vara att ”få sin mening i frågan  
prövad, fördjupad, förbättrad och erkänd av andra”. (Hellspong 2005, sid 236)     
Och det är det individuella behovet som jag gör ett försök till att analysera i mitt 
material. Men då jag inte fick tillgång till en intervju med varje elev, kan jag 
heller inte utgå från att min analys är korrekt. Vad jag däremot gör, är att utgå 
från att behovet speglas i elevernas muntliga delaktighet. Därmed utesluter jag 
också att tysta elever inte har något behov av att ”få sin mening i frågan prövad, 
fördjupad, förbättrad och erkänd av andra”, vilket förstås är ett trångsynt och 
naivt förhållningssätt, men det är ändå det förhållningssätt jag kan inta utifrån 
mina förutsättningar. Vad jag däremot kan göra är att vara öppen för att sociala 
förhållanden påverkar huru vida eleverna talar aktivt eller inte. Skulle 
Hellspong kunna problematisera ”behovs-analysen” mer i sin modell? 
   2) Ett samarbete i problembearbetning kräver ett helt annat perspektiv än vad 
många lärare kanske är vana vid från den ”vanliga” undervisningsformen 
(eleverna svarar på lärarens frågor). Eleverna är lika viktiga som läraren i en 
problemlösningssituation. I det fallet måste läraren visa att hon reagerar kreativt 
på elevernas kunskaper, d.v.s att de sätter igång hennes egna tankar. Det 
handlar om att läraren måste förstå att hon själv har ett vuxenperspektiv och att 
eleverna har ett annat viktigt perspektiv på ”problemet” som hon aldrig skulle 
kunna få ta del av om eleverna inte var aktiva i förhandlingen. Genom att ta 
elevernas inlägg på allvar, uppmuntrar hon också till ett genuint samarbete. 
   Läraren måste också vara beredd på att inte kunna utgå från en given mall av 
lektionen, då dispositionen och innehållet kan ta oförutsägbara vändningar 
eftersom allas bidrag i förhandlingen är lika viktiga. Det utesluter dock inte att 
förhandlingen kan vara väl förberedd.9  
   Samarbetet är betydligt lättare att analysera utifrån transkriptionen och 
inspelningen. Jag undersöker i vilken grad eleverna bemöter varandras inlägg 
och hur läraren reagerar på elevernas kunskaper genom att bemöta inläggen på 
ett kreativt sätt. 
   3) Motsättningar i klassrummet är inget som normalt sätt uppmuntras av 
lärare eller andra elever. Men i en förhandlingssituation ses motsättningen som 
något kunskapsutvecklande, då man får chansen att lyssna till olika perspektiv 
på ett ”problem”. Olika ståndpunkter är en förutsättning i en 
förhandlingssituation. Det betyder att all form av korrigering (som är naturligt i 
en undervisning där eleverna svarar på lärarens frågor, vilket förutsätter att 
läraren eller läroboken innehar svaret på frågan) inte hör hemma i en 
förhandling. Däremot är det meningen att man aktivt har skäl för sina 
ståndpunkter. Därmed öppnar den här didaktiska hållningen för kritisk 
granskning av förgivettagna meningar. Motsättningen i förhandlingen öppnar 
för ett kreativt och kritiskt tänkande. Innan en kunskapsförhandling bör läraren 

                                                 
8 Hellspong 2005 
9 Hellspong 2005  
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problematisera sitt eget synsätt i frågan för att på så vis kunna stimulera 
eleverna att finna olika synsätt på frågan.10  
   I analysen undersöker jag hur eleverna bemöter varandras inlägg och vilken 
karaktär motsättningarna har, om de är aggressiva eller fredliga. 
      4) Överläggningen i förhandlingen handlar om att ge skäl för sin 
ståndpunkt. I en traditionell lektion saknas ofta utrymme för en diskussion och 
därmed utesluts överläggningen. Läraren kan ha sina egna synpunkter på en sak 
men i brist på en motsättning mellan olika åsikter finns det heller inget skäl till 
en överläggning. Överläggningen har till syfte att öva eleverna i att utveckla 
sina åsikter och ge skäl för dem, man gör en kritisk prövning av olika åsikter. 
Överläggningen utesluter inte på något sätt faktakunskaper, de ingår snarare 
som en del av överläggningen – de är skäl för resonemang i stället för 
konventionella faktaredovisningar. Statisk kunskap blir dynamisk kunskap 
genom att undervisningen uppmuntrar eleverna till dialog/diskussion med 
varandra och med läraren. Det i sin tur gör att man använder sin kunskap och 
genom den förhåller sig till den värld man lever i.11  
   I analysen undersöker jag hur och i så fall i vilken grad eleverna ger skäl för 
sina åsikter. 
   5) I traditionell monologisk undervisning blir läraren trodd på sitt ord genom 
den auktoritet hon har i sammanhanget. Hon behöver inte lägga mycket vikt på 
att övertyga eleverna om det hon säger är korrekt, det förväntas redan. Därmed 
finns det ytterst lite utrymme för en kraftmätning i den sortens undervisning. 
Men ur kraftmätningen menar Hellspong att kunskapen att övertyga kommer. 
När man har delade meningar om något, krävs det också att man diskuterar 
saken. Man måste inte bli överens. Den (elev eller lärare) som talar mest 
övertygande, ”vinner” också diskussionen. För lärarens del är det viktigt att i ett 
sådant sammanhang inte vara allt för inriktad på att ”vinna” utan se det som en 
fördel att en elev eller flera har gett henne mer insikt i en fråga. Hellspong 
menar att nyckeln till en framgångsrik didaktisk förhandlingsstrategi, kan vara 
att läraren har förmågan att skifta mellan elevrollen och lärarrollen.12  
   Jag undersöker om kraftmätningarna är kreativa på så sätt att man lyssnar på 
varandra, svarar sakligt och hur man diskuterar/argumenterar sig fram till ett 
”svar”. 
   6) Uppgörelsen i en kunskapsförhandling liknar inte en uppgörelse i dess 
allmänt vedertagna bemärkelse, som att komma överens om något som slutar i 
att båda parter åtar sig att handla på ett visst sätt. Uppgörelsen i den här 
kontexten innebär snarare att man har ett intresse av att söka komma överens, 
genom att man formulerar och motiverar åsikter som de flesta kan godta. Å 
andra sidan kan man se uppgörelsen som att man kommer överens om att man 
inte är överens, men att man förhoppningsvis blivit klokare i frågan genom att 
man tagit till sig andras perspektiv och att man har fått en ökad respekt för 
andras rätt att tycka annorlunda i frågan.13 
   Hur ser uppgörelsen ut? Är man överens i sakfrågan eller är man överens om 
att man är oense men respekterar varandras ståndpunkter? Och varför ser 
uppgörelsen ut som den gör? Det är frågor jag ställer mig i analysen. 
 

                                                 
10 Hellspong 2005 
11 Hellspong 2005 
12 Hellspong 2005 
13 Hellspong 2005 
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3.2 Talhandlingar  
 
Enligt Hellspong kan man karaktärisera en kunskapsförhandling bland annat 
med hjälp av vilka talhandlingar som den innehåller. Är det brist eller överflöd 
på någon variant säger det också något om samtalets karaktär. Jag ska i det här 
avsnittet beskriva talhandlingarna och vad varje enskild talhandling kan betyda 
just för karaktären av samtalet. I resultatavsnittet kommer jag att berätta om de 
olika talhandlingarnas kvantitet i mitt material och vad det innebär för samtalet 
ur ett kunskapsperspektiv. 
   Ett grundantagande i förhandlingsmodellen är att två eller flera personer 
försöker att lösa ett problem genom samtal som ska leda till att de kommer 
överens. Det kan förstås finnas motsättningar mellan dem redan innan 
förhandlingen börjar, eller så uppkommer det motsättningar under 
förhandlingens gång. I ett sådant samtal kan man vänta sig följande 
grundläggande talhandlingar: 
-reglering: frågor, uppmaningar och metakommunikativa kommentarer 
-propositio: en part gör ett yrkande 
-contradictio: den andra parten säger emot 
-consessio: någon av parterna gör ett medgivande 
-confirmatio: man når till sist en punkt där någon av parterna håller med den 
andra 
-pactum/summering: det sista banar väg för en uppgörelse 
 
För att det här schemat ska kunna beskriva ett kunskapssamtal måste det 
förklaras och utvecklas en del. För att begreppen ska passa mitt material, har jag 
med hjälp av Hellspong, valt att tillämpa begreppen såhär.  
   Jag nämner under varje talhandlingsrubrik hur varje enskild talhandling 
påverkar karaktären på samtalet. 
 
 
3.2.1 Reglering 
 
Typiskt för en reglering är att läraren ställer en fråga till eleverna som initierar 
till en diskussion mellan dem. Jag kallar en sådan fråga för reglering eftersom 
dess främsta syfte är att reglera samtalets förlopp. Även uppmaningar (”Tala 
högre!”) och metakommunikativa kommentarer (”Jag tycker samtalet blir bättre 
när vi fördjupar oss i varje punkt”) hör till reglerande talhandlingar.  
   En kunskapsförhandling har till syfte att ge fördjupad kunskap om något och 
enligt min mening kan regleringen hjälpa till med det. Lärarens frågor är 
styrande i samtalet och jag har därför valt att utgå från dem i min analys. 
Exempel på en sådan fråga kan vara: ”Vad innebär det att vara kristen?” Vi kan 
kalla en sådan reglerande fråga för en toposfråga då frågan styr in samtalet på 
ett specifikt underämne.  
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3.2.2 Propositio 
 
När någon svarar på lärarens fråga har jag klassificerat talhandlingen som ett 
propositio. Det innebär ett yrkande i frågan, ett ställningstagande. Till exempel: 
”Att vara kristen innebär att tro på de tio budorden”.  
   I min undersökning har jag valt att se på om det förekommer några 
propositioner som svar på lärarens frågor. I vissa fall förekommer det kanske 
inga, vilket skulle kunna betyda att frågan är för svår. I vissa fall kanske svaren 
kommer alldeles för snabbt, utan att eleverna har funderat kring frågan, vilket 
kan betyda att frågan är ”för lätt” och kanske inte på bästa sätt tjänar elevernas 
kunskapsutveckling. 
   Det utmärkande för ”öppna” frågor är att många olika propositioner är 
möjliga, d.v.s många olika perspektiv får utrymme. Det är också förutsättningen 
för ett samtal av deliberativ karaktär/demokratisk kunskapsförhandling.  
Samtidigt som ”Det flerstämmiga klassrummet” ses som ett ideal för 
kunskapsutveckling, är inte nödvändigtvis så många frågor och propositioner 
som möjligt, den bästa utgångspunkten. För många motstridiga beslut kan också 
vara svårt att hantera. Om det skulle hända ser jag att ansvaret att reducera 
frågorna är lärarens uppgift. 
   Om en proposition är väldigt stark (”Men jag tycker så”), eller om den är 
sluten för övervägande kan kunskapsförhandlingen stagnera, och det börjar mer 
likna en debatt (ett åsiktsutbyte som går ut på att upprätthålla konflikten) som 
ligger långt ifrån idealet om flerstämmighet. Jag tänker mig också att ett starkt 
yrkande skulle kunna hindra andra säga sin mening i frågan. Det beror förstås 
på rollerna i gruppen. En maktperson i gruppen kan säkert lättare hindra andra i 
gruppen att ta ställning i frågan genom ett starkt yrkande, än en person med 
mindre social eller verbal makt. Jag ser det som lärarens uppgift att med 
exempelvis regleringar och kunskapsbidrag se till att förhandlingen förblir en 
förhandling och inte en maktkamp mellan olika starka eller mindre starka 
grupper i samtalet. 
   Samtidigt kan mycket osäkra, tveksamma propositioner vara till nackdel för 
en förhandling. De kan vittna om att deltagarna inte är särskilt engagerade i 
frågan, att de är dåligt pålästa eller att frågan är för svår. Idealet borde vara 
engagemang kombinerat med öppenhet. Styrkan i propositionen är intressant 
för mitt teoretiska syfte - att se på förhandlingens öppenhet. Samtidigt är jag 
medveten om att det är svårt att avgöra öppenheten i det empiriska materialet, 
vilket också betyder att jag har föredragit analyskategorier med hög validitet 
framför sådana med hög reliabilitet. 
   I min analys har jag också tittat på hur utvecklade propositionerna är, vilket 
jag tycker säger mycket om kunskapsnivån på förhandlingen. Med utvecklade 
propositioner menar jag yrkanden som har ett skäl/argument eller ett exempel i 
tillägg, kanske ”Att vara kristen är att tro på de tio budorden, eftersom det är det 
centrala i Bibeln”, ”precis som det alltid handlar om att tro på vissa lärosatser 
för att tillhöra en religion”. Återigen har läraren en viktig uppgift, nämligen 
ansvaret att föra förhandlingen till en högre nivå. Det kan hon göra genom att 
ställa frågor som just kräver utvecklade propositioner. Sådana frågor kan vara 
”Varför tycker du det?”, ””Kan du utveckla din tanke?”, ”Kan du ge ett 
exempel?”, ”Och vad blir slutsatsen av det?”. Jag ser de frågorna som 
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stödstrukturer (Vygotskij, Bråten, Ivar 1996) för ett mer utvecklat kunskapande 
– frågor som eleven sedan ska lära ställa sig till sig själv.  
 
 
3.2.3 Confirmatio  

 
När en elev instämmer helt och hållet med en proposition: ”Exakt, det tycker 
jag också.” kallar man det confirmatio. I en kunskapsförhandling eller ett 
”flerstämmigt” samtal är inte alltid idealet så många confirmatio som möjligt. 
Det finns då inte utrymme för en brytning mellan olika perspektiv, vilket är 
själva syftet med en kunskapsförhandling. Återigen har läraren ett ansvar att se 
till att förhandlingen fortgår, genom att ställa följdfrågor. Då kan det visa sig att 
eleverna bara var eniga på ytan men inte på djupet. 
   Samtidigt behövs inte alltid ett confirmatio brytas för att samtalet ska vara 
kunskapsutvecklande eller av intellektuell kvalitet (trots att man går miste om 
avvägningar mellan propositioner med spänningar mellan sig som hör till ett 
förhandlingssamtal). Man kan vara eniga i en fråga men ändå fördjupa/utveckla 
den. Liksom proposition kan också confirmatio vara utvecklad, genom att A 
instämmer i det B har sagt men samtidigt vederlägger eventuella invändningar 
(refutatio), ger ett exempel, bekräftar vad den andra har sagt på en mer generell 
nivå, kompletterar propositio med fler synpunkter av samma slag (addition), 
poängterar något i propositio som är särskilt viktigt och intressant (emfas). Det 
fungerar på samma sätt som när vi utvecklar en tankegång eller en text. På så 
vis har en utvecklad confirmatio bidragit till ett djupare samtal inom samma 
perspektiv.  
   Självklart kan parterna visa sig har olika uppfattningar i frågan ju djupare i 
diskussionen man kommer. Då tar samtalet en vändning genom contradictio.  
 
 
3.2.4 Contradictio 
 
Självklart kan contradictio komma direkt efter en propositio. Ena parten gör ett 
motyrkande efter ett inledande yrkande. Ett contradictio kan vara en ren 
refutatio: ”Nej, det tycker inte jag.” ett sådant yttrande kan förstås vara 
fruktbart i och med att det tvingar den som yttrat ett propositio att förklara sig 
närmare, ge skäl för sin uppfattning. Samtidigt kan ett refutatio av den 
karaktären stänga en diskussion. Det öppnar inte för en vidare diskussion, inget 
nytt perspektiv öppnas. Det gör däremot en positiv contradictio, den är i sig en 
propositio, ett yrkande med ett innehåll som i sin tur kan diskuteras ” Nej, det 
tror jag är för att det är en helt annan kultur också”. 
   Liksom en propositio kan en contradictio vara utvecklad – t.ex genom att man 
motiverar varför man har den andra åsikten, till exempel genom att exemplifiera 
och specificera den. Ju mer utvecklat contradictio, desto mer bidrag till 
samtalets kunskapsinnehåll.  
   Contradictio kan vara mer eller mindre stark, från ett totalt förkastande till en 
invändning mot en punkt i uttalandet. Det betyder att det kan vara svårt att 
skilja en svag confirmatio från en svag contradictio. Båda kan likna 
nästkommande talhandling, consessio. 
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Eftersom fler än två parter är inblandade i samtalet, är chansen stor att det 
förekommer fler än ett contradictio. Därför har jag valt att markera dem med 
nummer: CONT1, CONT2 etc. 
   Om någon annan eller den som framställer den inledande propositionen 
upprepar den som en vederläggning av en contradictio, så är den förstås en 
contradictio till contradictio. Men jag har valt att markera den som en 
confirmatio av den inledande propositio. 
 
3.2.5 Consessio 
 
Om ett samtal endast innehåller propositio och confirmatio, så  uppstår det 
ingen konflikt och inga nya perspektiv öppnas. Om ett samtal endast innehåller 
propositio och contradictio så finns det uppenbarligen en konflikt av något slag, 
men det sker inga försök till sammanjämkning mellan dem, vilket tyder på att 
inget riktigt dialogiskt möte skett. Men, är båda parter välvilligt inställda till att 
utvidga sina egna perspektiv genom att på något plan mötas i dialogen, så är 
consessio en talhandling som förmodligen är närvarande. 
   I och med consessio, håller A och B på något sätt att närma sig varandras 
uppfattningar. Det kan förstås ske så att A närmar sig B eller tvärtom, men i det 
förmodade fallet sker ett närmare från båda håll. Ibland kan vi se det som en 
kompromiss, då får vi den här modellen: 
   A: propositio 
   B: contradictio 
   A: concessio (Ja delvis. Nej delvis.) 
   B: concessio (Ja delvis. Nej delvis.) 
 
   Som kanske slutar med 
   A: confirmatio 
   B: confirmatio 
  
Liksom övriga talhandlingar kan consessio vara mer eller mindre stark. En stark 
consessio innebär att man nästan helt, med kanske endast några reservationer 
ändrar ståndpunkt i frågan – från den egna till den andres. Den står confirmatio 
nära. En svag consessio däremot innebär att motståndet till den andres 
ståndpunkt nästan helt kvarstår, även om man givit efter på någon mindre 
punkt. Den står contradictio nära.  
   En utvecklad consessio, kan innebära att man t.ex motiverar varför man ger 
efter på en punkt och varför man inte helt kan instämma med den andres åsikt. 
  
 
3.2.6 Summering 
 
I slutet av en kunskapsförhandling är idealet att det som kommit fram i samtalet 
också summeras, man kan se det som att ett resultat (som förväntas av en 
kunskapsförhandling) av kunskapsförhandlingen lyfts fram. Har samtalet varit 
lärarlett förväntas nog läraren (eller läraren tillsammans med eleverna) 
sammanfatta samtalet.  
   Idealet är ett verkligt fritt kunskapssamtal, och summeringar av den skulle 
kunna vara av olika slag: 
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A: ”Det verkar som om det finns flera principiellt olika sätt att förklara vad det 
innebär att vara kristen. I vårt samtal har det såvitt jag förstått kommit fram 
minst fyra. [Skriver på tavlan] Stämmer det?” 
   Spridda röster: ”Ja” 
A: ”OK. Då kan vi väl ta de här perspektiven till utgångspunkt för vår nästa 
lektion och jämföra dem med vad man finner i läroböckerna. Är det något 
viktigt perspektiv som vi har missat?”       
   Ser vi till den uppgörelse (pactum) som kan komma ut av en summering, så 
kan den vara av lite olika slag: 
1: Vi är alla ense om en viss propositio. 
2: Vi har olika propositio, men vi är ense om att det finns flera sätt att se på den 
här frågan som alla är intressanta och användbara och som kanske behöver 
komplettera varandra. 
3: Vi har olika propositio, så långt vi är ense, och det kan vi leva med, även om 
vi tycker att de andra uppfattningarna inte har särskilt mycket att ge. 
   Ser vi de här uppgörelserna som resultat av kunskapsförhandlingen, kan vi 
kalla den första för kunskapsintegration, den andra en kunskapsvidgning och 
den tredje en kunskapssplittring. I min undersökning ser jag ”det flerstämmiga 
klassrummet” som ett ideal för kunskapsutveckling, vilket rimmar fint med 
kunskapsvidgning som så inkluderas i idealet. 
 
 
3.3 Förhandlingsstilar  
 
”I en kunskapsförhandling kan man tala om en förhandlingsstil. Till skillnad 
mot en strategi förutsätter den inte ett medvetet uppsåt. Här ska vi se hur stilen 
kan vara 1) kooperativ eller konfrontativ 2) aktiv eller reaktiv 3) öppen eller 
sluten 4) saklig eller social och 5) monologisk eller dialogisk. I varje 
förhandling gäller det att finna den rätta avvägningen mellan ytterligheterna. En 
alltför kooperativ stil kan göra dig sårbar för en konfrontativ motpart medan en 
alltför konfrontativ stil kan få den andra att låsa sig, svara med motattacker eller 
avbryta förhandlingen. På samma sätt kan en alltför öppen stil göra att du utan 
vidare överger intagna ståndpunkter, medan en alltför sluten stil kan betyda att 
du är orubblig i en situation när omständigheterna kräver en viss flexibilitet. 
   Om vi skulle rekommendera någon stil som den i allmänhet bästa, som den 
som närmast svarar mot vad en förhandling kräver som aktivitet för att bli 
framgångsrik i de flesta fall, så borde svaret bli att du hellre bör vara kooperativ 
än konfrontativ, hellre aktiv än reaktiv, hellre öppen än sluten och att du ska 
vara både saklig och social och snarare dialogisk än monologisk.” 14 
 
 
4. Material  
 
Mitt material är en videoinspelad lektion i Religion A som jag sedan 
transkriberat. Ljudkvalitén på videobandet är relativt god. I vissa fall talar 
studenterna lågt eller med ryggen mot kameran, vilket resulterar i att jag inte 
hör vad de säger. Därför finns det uttalanden som jag inte har med i mitt 
transkriberingsmaterial. Dock bör de inte ha varit av bärande vikt för samtalet 

                                                 
14 Hellspong 2006 
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då den nedskrivna dialogen flyter bra och inte visar på några synliga ”luckor” i 
samtalet. Samtidigt är jag medveten om att de ohörbara uttalanden kunnat 
karakteriseras som talhandlingar, vilket gör att den ena eller andra talhandlingen 
kan vara mindre representerad vid beräkningen. Jag tror ändå inte att det 
påverkar resultatet anmärkningsvärt då de ohörbara uttalandena är få.  
   Efter lektionen fick jag även tillfälle att intervjua läraren om hennes tankar 
kring undervisning av förhandlingskaraktär.  

 
 
5. Metod  
 
I november 2005, begav jag mig till Komvux i Norrtälje för att skaffa material 
till min uppsats. Jag hade fått låna en videokamera av Södertörns Högskola för 
att videofilma en lektion i Religion A som skulle vara uppbyggd likt en 
Demokratisk kunskapsförhandling. Jag hade alltså kommit överens med den 
undervisande läraren om några få riktlinjer för hur undervisningen skulle vara 
uppbyggd: ett problem (en öppen fråga) skulle lösas genom att eleverna 
diskuterade och argumenterade för sin uppfattning. Läraren skulle vara en 
vägledande aktör som bidrog med kunskap och stärkte diskussionens djup och 
relevans i frågan.  
   Problemet som skulle ”lösas” under lektionen var: ”Har Sverige blivit mer 
eller mindre kristet”.  
   Eleverna sitter runt bänkarna som står i u-form. Läraren sitter avslappnat på 
en bänk bredvid. Eleverna får börja med att i par diskutera frågorna som läraren 
har delat ut. Efter några minuter är det dags för gemensam diskussion. För att få 
med alla elever och läraren i videokamerans bild, sitter jag på katedern framför 
eleverna.  
   När jag valde min transkriberingsmetod gjorde jag det utifrån min 
analysmetod. Eftersom jag har gjort en talhandlingsanalys och inte en 
samtalsanalys kunde jag välja en enklare variant av transkribering. Den gick till 
så att jag skrev ner vad jag hörde när jag tittade och lyssnade på bandet. ”Vem 
säger vad?” var min fråga och skrev ner allt jag uppfattade sades. Då materialet 
är långt, en timmes samtal, har jag valt att analysera materialets första halva.  
   Jag har gjort en kvalitativ analys av materialet med hjälp av Hellspongs teori. 
Mitt syfte är att undersöka om förhandlingsmodellen passar för att beskriva vad 
som händer i klassrummet i ett specifikt pilotfall och om den utifrån min 
subjektiva tolkning skulle kunna utvecklas eller modifieras.  
   Ett par dagar efter lektionen fick jag tillfälle att intervjua läraren. Hon fick ge 
sina tankar och reflektioner kring lektionens fortlöpande och den dialogiska 
undervisningsformen. Intervjun är inspelad och transkriberad och finns som 
bilaga i uppsatsen. Uttalanden som läraren gör kopplar jag till mina egna 
analyser och reflektioner. 
 
 
 
 
6. Analys 
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Mitt syfte med uppsatsen var att undersöka om den Demokratiska 
kunskapsförhandlingens begreppsapparat passar för att beskriva vad som 
händer i klassrummet. Det har jag gjort genom att bl.a se på hur 
kunskapsutvecklande samtalet är utifrån en talhandlingsanalys. Mina 
iakttagelser säger mig att samtalet delvis liknar en kunskapsförhandling och 
delvis inte.  I det här avsnittet kommer jag att berätta om mina iakttagelser av 
samtalet utifrån talhandlingarna. När jag analyserar talhandlingarna har jag valt 
att se på första halvan av materialet. I ett senare avsnitt kommer jag att beskriva 
huruvida modellen utifrån dess är användbar i praktiken i ett pilotfall. Utifrån 
den analysen kommer jag att se på eventuella brister och förtjänster i modellen.  
 
 

  
6.1 Retorisk situation 
 
Läraren och eleverna har möblerat bänkarna i ett U-format inför 
religionslektionen. Läraren sitter inte framför eleverna i katedern, utan där 
ligger böcker och lärarens väska, på kanten sitter jag och filmar. Läraren själv 
varierar mellan att stå upp, gå runt eleverna och att sitta avslappnat på en bänk 
med foten i golvet.  
   Platsen för diskussionen är i klassrummet men skiljer sig från den klassiska 
uppställningen – där läraren sitter bakom katedern och eleverna sittandes i rad 
vända mot läraren. Efter ommöbleringen ser alla elever varandra och 
religionslektionen  liknar snarare ett sammanträde eller än en skollektion. De 
miljömässiga förutsättningarna för ett samspel är goda.         
   Klassen består av både män och kvinnor i olika åldrar som har olika 
erfarenheter och kunskaper om ämnet religion. Klassen har gått tillsammans i 
en termin och känner varandra väl som klasskompisar. Eleverna har olika 
sociala roller i klassen vilket innebär att de förväntas handla utefter 
förväntningarna som finns hos de andra i klassen. Vid en kunskapsförhandling 
är rollen av särskild betydelse för eleven, nämligen hennes agens – auktoriteten 
och handlingsförmågan i förhandlingen. Om religionslektionen ska ses som en 
förhandling, kan vi se läraren som rollen av ordföranden. Hon har alltså en viss 
auktoritet vilket innebär att hon kan avbryta ett ämne och styra in diskussionen 
på ett annat spår. Hon har också ”rätten” att dela ut ordet och se till att 
förhandlingen är demokratisk. Med den auktoritet som hon har förväntas det 
kanske till och med av henne. Skulle däremot någon av eleverna (som inte i 
förväg fått rollen som ordförande) börja dela ut ordet och avbryta ett oavslutat 
diskussionsämne, finns det risk för negativa reaktioner i klassen. Eleven har då 
tilldelat sig en roll/agens som inte är befogad och som inte stämmer överens 
med de andra elevernas förväntningar.  
 
 
 
6.2 Övergripande dialoganalys 
 
Utifrån Hellspongs förhandlingsteori har jag gjort en övergripande analys av 
mitt material. Som stöd för analysen ger jag exempel på uttalanden ur 
klassrummsdialogen. 
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6.2.1 Demokratiska förhandlingsdimensioner  
 
I en demokrati är jämlikhet en förutsättning. Eftersom läraren har mer 
kunskaper i religion och större auktoritet i skolan än eleverna är hon inte med i 
förhandlingen mer än för att styra (då är hon ju med i och för sig, fast hon säger 
inte emot eller kommer med egna erfarenheter, det är upp till eleverna) och 
fördjupa diskussionen för bästa möjliga kunskapande. 
 
Demokratisk förhandling 
 
Behov – vad eleverna har för behov i kontexten är för mig svårt att veta. I 
materialet uttalar sig inte eleverna om vilka behov de har av att vara med i 
kunskapsförhandlingen. Så när jag skriver om elevernas behov nedan, är det 
antaganden och spekulationer i allmänhet och mina subjektiva tolkningar i 
synnerhet. 
 
Bortsett från olika sociala, ekonomiska och kunskapskrävande tvingande 
omständigheter, är eleverna frivilligt i skolan. Går man i skolan frivilligt finns 
det antagligen behov av att gå där. Det finns alltså ett grundläggande, 
gemensamt behov hos eleverna att gå på religionslektionen. En bra förutsättning 
för att förhandlingen ska ske i en demokratisk anda. Ingen student kan påstå att 
man inte dagligen blir påmind om att religion finns omkring oss. Svenskar reser 
mycket i andra länder med andra religioner och på hemmaplan blir man 
dagligen påmind om andra religioners avtryck i samhället. Med det menar jag 
att alla har någon anknytning till religion men det betyder inte att man för den 
delen har behov av att prata om det. I den kontext eleverna befinner sig i, har de 
ett behov av att klarlägga en fråga. 
   Det finns inga tecken på att någon skulle motsätta sig andra elevers behov av 
hänsyn och uppmärksamhet. Med vad är i så fall hänsyn? Är det hänsynslöst att 
prata mycket och inte låta andra ta lika stor plats? Ja i så fall finns det 
hänsynslösa tendenser i klassen. Samtidigt känner eleverna varandra efter en 
termin gemensam skolgång. Och som jag nämnde tidigare har eleverna redan 
tilldelat sig själva och varandra roller i gruppen. Det i sig innebär att eleverna 
har förutfattade meningar om varandra vilket leder till vissa förväntningar. En 
demokratisk förhandling innebär att ingen ska få sina önskningar underkända på 
förhand. Jag tror dock med bakgrund av förutfattade meningar och roller, att det 
kan finnas sådana tendenser, om inte uttryckta – så dolda. Men jag är begränsad 
till att endast räkna med de uttryckta.  
    Med tanke på att det ”bara” är hälften som uttalar sig under förhandlingen 
kan den tolkas som odemokratisk. Om jag ovan antog att alla hade behov av att 
vara där i klassen för att lära sig, så kan jag ha fel med tanke på att det endast är 
hälften (de som uttalar sig) som har behov av kunskap. Det är 
motsägelsefullt/verkar inte rimligt. Det finns säkert flera orsaker till att inte alla 
uttalar sig. Jag har tyvärr inga intervjuer med elever om varför de inte uttalat 
sig. Det handlar alltså bara om spekulationer om jag återkommer i antagandet. 
Men chansen att uttala sig finns. I min analys ser jag vissa potentiella svar på 
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varför inte alla deltagande i klassen var verbalt aktiva (jag drog till en början 
slutsatsen att de kunde eller lärde sig mindre än de som var aktiva i 
diskussionen). Kanske kunde det bero på att vissa elever tog för sig mer än 
andra och att de osäkra hämmades av de talföra? Eller kanske var det en 
alldeles för heterogen (ålders- och kunskapsmässigt) grupp för att man skulle 
kunna mötas i en dialog?  Det finns en ”strävan efter solidarisk 
behovsuppfyllelse”. Den tycker jag visar sig genom att det är en vänskaplig 
anda i klassen på så vis att man inte regelbundet avbryter sina klasskompisar 
när de talar och man visar varandras behov hänsyn och uppmärksamhet.  
  Behovet kan utgöras av en lust att diskutera och kanske till och med få 
uppskattning för det. Är det så att de som inte uttalar sig är ointresserade och 
inte känner något behov av att få sin mening prövad eller är det så att de bara 
inte har chansen att komma till tals på grund av att andra tar sig mer plats i 
samtalet?  
   Jag tycker det är en solidarisk stämning i klassen. Man lyssnar på varandra 
och spinner vidare (ibland avbryter man och fortsätter) på varandras 
tankegångar. Det finns utrymme för alla att prata men det gäller att vara snabb, 
alltså tänka snabbt och hinna ta ordet. De som pratar mycket är snabba att ta till 
orda och man lyssnar på varandra. Vissa har ”mer” behov av att prata länge och 
mycket utifrån egna erfarenheter. På så vis kan man tolka det som att det finns 
en obalans i behovsnivån. Men det är ändå problematiskt att definiera behovet 
hon eleverna och oavsett anledning så uttrycker läraren, som känner eleverna, i 
intervjun sitt perspektiv på saken: 
 ”De som är aktiva och deltar i diskussionen, de är ju verkligen med i det, och 
jag tror att vissa av de som inte är med, är med och lyssnar väldigt aktivt på det 
som händer. Så jag tror att de flesta är ganska engagerade, även om alla inte 
var det verbalt.” Eftersom jag ser ett starkt samband mellan engagemang och 
behov, så är jag inte främmande för att man kan vara tyst och engagerad. Det 
har såklart hänt även mig. Utifrån ovan resonemang försvårar det att analysera 
behovet hos deltagarna. Hur ska Hellspong förenkla behovsbegreppet i en 
analys? 
 
Samarbete – Ett demokratiskt samarbete bygger på jämlikhet och frivillighet. I 
klassen finns ingen officiell hierarkisk ordning, alla elever är jämställda men 
det utesluter inte, jag förutsätter snarare, att en viss social ordning är närvarande 
vilket oftast bidrar till ojämlika maktförhållanden. Men det väljer jag bort att ta 
hänsyn till, då jag inte gjort någon undersökning baserad på sociala/privata 
förhållanden. Utifrån min undersökningssfär är eleverna jämställda varandra 
och det finns inga synliga tecken på att man befaller varandra på ett ojämlikt 
vis. Med detta sagt utesluter jag inte att det kan ske i ”det dolda”. Men när jag 
ser på lektionen utifrån ett rent teoretiskt perspektiv har alla elever samma 
chans att delta i diskussionen/förhandlingen. Detsamma kan jag säga om 
frivilligheten, teoretiskt sätt går ingen på komvux av tvång. Läraren tvingar inte 
någon att prata men hon ber ett fåtal gånger eleverna att utveckla ett 
resonemang, men det ser jag inte som något påtvingat utan som kreativitet från 
lärarens håll.  
 
Exempel 1: 
 

           G: Det är många som gör kristna saker men som inte..  
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Läraren avbryter: Vad är kristna saker? 
 
Exempel 2: 
 
K: Ja kanske också men det är ett sånt brett ord. Det finns så mycket inriktning. Om 
jag skulle säga att jag var kristen inom Jehova, då skulle ju jag anses som mer religiös. 
Eller hur? Så att säga att man är kristen. Det är ju så brett..  
 
Läraren: Hur menar du då att du är mer kristen om du är Jehova?.   
 
Exempel 3: 
 
Läraren: Det fanns en intressant tanke hos killarna där nere förut. Om religionen då 
och nu. Hur pass religiös man var. 
 
Läraren visar även på en flexibel och kreativ hållning när hon svarar på frågan 
om hon själv ansåg att yttrandena under lektionen var relevanta för ämnet: 
”Alltså det mesta var väl ganska relevant. När det inte var det försökte jag få 
tillbaka de på rätt spår igen. Men det är också en sak, vem är det som säger vad 
som är relevant eller inte? För det kan ju vara något som de känner är viktigt, 
då kan ju inte jag komma och säga att det är fel. Det kanske inte passar in i 
exakt den här diskussionen, men det behöver ju inte vara fel för det. 
Däremot kan nog tyckas, för att diskussionen ska bli så demokratisk som 
möjligt, att läraren (och andra elever) skulle få med fler elever i diskussionen. 
Det är trots allt en ojämn fördelning mellan talarna. I det stora hela yttrar sig 
cirka halva klassen någon gång, samtidigt är det ett mindre antal elever som är 
huvudtalarna i diskussionen. Men vilka faktorer är det som styr ett 
odemokratiskt fördelat samtal? Det är inte alltid så enkelt att ”få med fler elever 
i diskussionen”. Det finns yttre och inre faktorer (personliga och social) som 
kan hota balansen (i samarbete, behov etc) mellan eleverna, vilket till exempel 
medför att vissa är mer tystlåtna än andra. Som i de flesta heterogena 
gruppkonstellationer, finns också här en bredd av ålder, erfarenheter, analytiskt 
tänkande, idérikedom, vältalighet och personlig utstrålning. Rent spontant 
känner jag att det kan vara en av anledningarna till att det är obalans (hälften 
yttrar sig lite eller inget alls) i diskussionen. Samtidigt anser jag att de som 
pratar mest, nödvändigtvis inte är (exempelvis) mer vältaliga än andra i 
gruppen, i något fall till och med tvärtom.  
   I en heterogen grupp som denna, där flera livsåskådningar samlas kring en 
fråga, uppstår det naturligt konflikter i samarbetet. Om målet är att komma 
överens, är vägen dit ofta fylld av konflikter. Men samarbete är inte att komma 
överens med en gång, utan det är viljan att komma överens. Från att ha två helt 
olika utgångspunkter kan man i ett samarbete bryta upp två fasta 
förhållningssätt som står emot varandra till att låta de komma i rörelse, vilket 
ger dynamik i förhållningssätten och bidrar till förändring. Oavsett mångfalden 
i livsåskådningar, är målet i en förhandling att samarbeta för att komma fram 
till ett gemensamt svar. Den ska svara på om Sverige har blivit mer eller mindre 
kristet/religiöst. Olika synpunkter, dock inte alltid med olika svar på frågan, 
framhålls i diskussionen. Oftast håller man med varandra (de tysta elevernas 
ståndpunkter kan jag inte avgöra), bemöter och vidareutvecklar varandras 
argument. 
 
Exempel 1:  
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 L. sen tror jag också som jag sagt många gånger att man kanske föds i ett hem där 
man är kristen och man växer upp med kristna traditioner och det finns etiska regler, 
tänkande och så där va. Och då får man en grund på vägen och så på vägen kanske 
det händer saker också som förändrar ens tankar och så där va. Och så kanske man 
blir djupare religiös och så och man kanske går till kyrkan vi speciella tillfällen. Å så 
ingår ju då konfirmation å så. Vi hade en i vår grupp som inte döptes förrän hon 
konfirmerades och det kan man ju också vänta med i dag ju. Så det finns ju olika 
sorter, men man är ju kristen för det.  
 
M: ja ja precis och jag tror att de är olika för, vad vi menar med kristen. För en är det 
kanske att följa traditioner och gå i kyrkan. För andra har det kanske med en 
upplevelse att göra. Att man har upplevt gud på nåt sätt påtagligt. Och det kan yttra sig 
så att man gör saker.. eller så. Men kanske inte så pass påtagligt som att gå i kyrkan 
och göra alla sakerna  
 
 
Motsättningar - de motsättningar som finns i förhandlingen är inte av aggressiv 
eller förolämpande karaktär. Den är fredlig så till vida att man håller ett normalt 
röstläge och bemöter varandras olika inställningar. Vad jag ser som något 
positivt i förhandlingen är att man bemöter varandras åsikter och strävar efter 
att reda ut meningsskiljaktigheter.  

 
L: då undrar jag: vad är det för fördelar att inte tro? Vad är det för fördelar med livet att 
inte vara kristen?  
 
K: det skulle jag se det som att mindre stress. Om jag skulle vara troende skulle jag 
känna att jag inte hinner med att leva efter de kristna värderingarna som finns och i det 
fallet skulle det göra mig ännu mer stressad  
 
Stark reaktion i klassen på uttalandet – klassen pratar i mun på varandra  
 
A: jag tänker ju tvärtom, att man coolar ner, lugnar ner sig 
 
Läraren: men det kan väl bero på vilka svar man söker 
 
L: ah, just det.  
 
Att man bemöter varandras inlägg och strävar efter att reda ut 
meningsskiljaktigheter är förutsättningen för motsättningar i demokratisk anda. 
Däremot, när man har förstått vad motpartens åsikt innebär, finns det ibland en 
tendens till förlöjligande gensvar i klassen (skratt, tyst kommentar, uttalad 
kommentar). På ett sätt kan man tycka att det är odemokratiskt eller bara ojuste. 
På ett annat sätt kan man se det som en ”sista utväg” när motståndarens 
åsikter/argument är orealistiska eller ologiska. Jag kan bedöma förhandlingen 
utifrån många olika aspekter såsom språkliga, retoriska etc. Men om jag bara 
ska se på förhandlingen utifrån den demokratiska aspekten så tycker jag att 
förhandlingen är god. Man lyssnar på varandras åsikter och bemöter de på ett 
juste sätt. Vad jag tycker är en viktigt del i demokratin, är öppenheten för en 
motsättning, det vill säga att man lyssnar och bemöter varandras argument och 
idéer om ämnet utan att för den delen strävar efter att hitta gemensamma 
hållpunkter på varenda fråga som tas upp. Man måste våga vara oense.  

 
Överläggningar – Om jag vill få någon att lyssna och vilja delta i en 
överläggning med mig i ett ämne, krävs det att jag är tydlig med mitt budskap. 
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Det förstärks genom språkliga färdigheter och ett - för motparten - intressant 
innehåll. Som talare i en förhandling har jag alltså både förpliktelser och 
rättigheter. 
   Med detta i åtanke vid min materialanalys, får jag många associationer och 
förklaringar till varför eleverna inte alltid accepterar varandras argument eller 
ibland står helt oförstående inför varandras uttalanden. Jag ska förklara. Det 
finns i mitt eget tycke språkliga brister i gruppen. Språket varierar inte särskilt 
mycket, det saknar ett flyt och samtalet innehåller många utfyllnadsord (typ, 
liksom, va etc). Men för att vara rättvis varierar den språkliga kunskapen mellan 
eleverna. Det är alltså krävande att lyssna till vad som sägs och då kan också 
intresset för en överläggning trappas ner. Är dessutom innehållet/perspektivet 
på ämnet inte intressant för de andra deltagarna, finns det risk för att intresset 
försvinner helt och hållet. 
   Alla har vi någon gång stött på människor som har ett rikt ordförråd och rytm 
i språket, det fängslar oss och vi kan komma på oss själv med att tycka att något 
som tidigare varit helt av personligt ointresse, plötsligt fångar vår 
uppmärksamhet. Språk är makt. Samtidigt har vi stött på vältaliga människor 
som är duktiga på att uttrycka sig och till en början fångar människors 
uppmärksamhet, men som tappar förtroendet efter hand då lyssnarna inser att 
talaren endast har den språkliga förmågan men egentligen inte säger någonting. 
Innehållet är torftigt men väl utsmyckat. Förutsättningen för en kreativ 
överläggning är därmed svag.  
   Men måste man då både vara språkligt begåvad och tala om ett ämne ur ett – 
för mottagaren – intressant perspektiv, för att det ska leda till en överläggning? 
Utifrån vad jag sett och hört i mitt material klyvs min uppfattning i två delar. 
Jag har nämligen sett prov på ett uttalande som med dåliga språkliga 
färdigheter, ändå rymmer ett oväntat men relevant och kunskapsutvecklande 
perspektiv.  
 
J: egentligen om du tar svenska samhället, 70% av de lever som bibeln säger att de 
ska göra, som de tänker på. Det är viktigt att man gör saker. Asså, jag kommer från 
andra länder, jag har sett folk göra saker jag aldrig trodde de skulle kunna göra   
 
Läraren: hur menar du då?  
 
J: alltså hjälpa folk över gatan och tänka i lugn och ro. Såna saker, det praktiska, det är 
viktigt att man gör. Inte bara, jag är kristen och jag går i kyrkan men jag gör min granne 
illa å så, det är såna saker. I Sverige det finns inte så. De lever lite (gestikulerar med 
händerna neråt i brist på språk)  
 
L. ah, just det  
 
Alla instämmer 
 
J: jag blev jätteförvånad  
 
B: så mycket självklarheter har vi kanske fått i grund och botten från en religion, fast 
man inte vill säga att jag lever efter religiösa regler. Visst jag lever väl egentligen efter 
de tio budorden, förutom de första där som handlar om just gud. Men, jag ska inte 
dräpa, det är klart att jag inte går ut och mördar folk.  
 
L instämmer  
 
J: men jag har sett folk som gör det, såna folk. Jag har levt med såna folk. Därför blev 
jag förvånad när jag flyttade hit.  
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K: jag förstår 
 
J: jag har försökt att göra det inte så, jag har försökt att följa de här alla tio… men i krig 
finns det folk som gör det..  
 
 
Eleven lyckas med dåliga språkliga färdigheter men med engagemang och 
slagkrafthet fånga lyssnarnas uppmärksamhet, vilket leder till en 
diskussion/överläggning. Jag menar alltså att man genom att använda sig av 
starka – i det här fallet – ethos- och pathosargument, kan bidra till en 
överläggning utan att förfoga över språkliga färdigheter.  
 
Kraftmätning – de deltagare som är mest engagerade, eller – de som talar mest 
- är också de som är mest deltagande vid kraftmätningarna i diskussionen. Vad 
de mindre pratsamma eleverna tänker i frågan som diskuteras får jag aldrig reda 
på, förutom när de nickar instämmande eller rynkar på näsan eller med andra 
implicita uttryck visar att de håller med respektive inte håller med den som 
uttalar sig. Det är synd utifrån ett demokratiskt perspektiv men också till 
nackdel för dem som är pratsamma. De kanske får en känsla av ”inget motstånd 
– heller ingen förlust”, vilket leder till en trångsynthet som enligt mig inte kan 
vara till fördel i en kunskapsutvecklande process. 
På det hela taget tycker jag inte att det är några konstruktiva kraftmätningar i 
klassen, snarare individuella uppfattningar som man vill få gehör för. Det 
strider mot den idealiska kraftmätningen i en förhandling som förordar att man 
som deltagare lyssnar aktivt och svarar sakligt, vilket kräver tolerans. 
   Det finns tecken på att flera studenter ser motsättningen som en chans att 
bekämpa en annan deltagare. Man är inte villig att se att det kan finnas något i 
vad motparten säger som är rimligt. 
 
 L: (vänd mot K) det svaret jag fick när jag frågade om fördelarna med att inte vara 
kristen, då fick jag svaret att man skulle vara mindre stressad och då undrar jag hur du 
försvarar det?  
 
K: amen ,asså, jag har så svårt. ja, asså, jag hade väl kunnat ge ett bättre svar om jag 
var kristen, men asså. Jag skulle nog kanske bli lite stressad av att jag måste fullfölja 
vissa plikter. Jag kan ju bara prata för mig själv.  
 
L: ja, fast.. 
 
M: om du nu har den synpunkter att det är plikter  
 
K: nä men jag anser om jag nu skulle vara kristen.. asså, jag anser att antingen är man 
kristen eller är man inte kristen  
 
Då och då sker kraftmätningar som inte verkar leda någon vart, man har helt 
enkelt alltför olika fundamentalistiska åsikter/eller pratar om olika saker av ren 
envishet. Samarbete/perspektivbyte tycks inte vara aktuellt.  
 
Exempel 1: 
 
L: det där är något man måste uppleva själv 
 
N: ja det är det jag säger, det är svårt att förklara det för någon annan, men jag bara 
berättar det att det kan va så tro jag 
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L: å sen tror ja  
 
B: det är ju som många med nära döden upplevelser som ser det där ljuset i tunneln 
och blir väldigt religiösa efter det. 
 
N: det är så, med tunneln å som du säger va, det är så 
 
L: fast som sagt va, det gäller att uppleva det 
 
Exempel 2: 
 
L: men man använder guds ord väldigt ofta. ”oh gud va det va det va gott”, ”oh 
herregud vad det var hemskt”. Man säger så där  
 
B: ”herrejävlar” 
 
L: och det också  
 
L: man missbrukar ju själva  
 
A: ja du missbrukar men det tänker man ju inte på att man missbrukar  
 
L: nä men det blir ju så konstigt  
 
A: man tänker ju inte på det bara  
 
L: nä det har bara blivit så  
 
A: aa  
 
J: det är fel att man säger så här, va  
 
L: ja jag säger ju det  
 
J: du ska inte svära  
 
K: men vadå, att säga hur god maten var, det är väl bara bra?  
 
 
Med den inställningen tror jag det är svårt att komma fram till den sista delen i 
en kunskapsförhandling, nämligen den rättvisa uppgörelsen.  
 
Uppgörelsen - trots att mitt intryck av förhandlingen och då särskilt 
kraftmätningen inte gått till enligt mina föreställningar om en kraftmätning, så 
inser jag att man trots allt kommit fram till saker under diskussionens gång. Vid 
uppgörelsen är eleverna överens i sakfrågan. De har alltså samma uppfattning, 
trots att många olika perspektiv har fått komma fram och trots att 
motsättningarna inte varit vidare konstruktiva. Men på något sätt har det vuxit 
fram en samstämmighet. Men jag är öppen för brister i min analys. Har 
diskussionen varit kunskapsutvecklande, eller har den bara präglats av en 
mängd tyckanden som råkar vara de samma i just denna fråga, vilket ger 
resultatet – överens? Eller har samtalet inte handlat om sakfrågan och kunde 
läraren i så fall styrt lektionen mer? 
Att bedriva en lektion av karaktären Demokratisk kunskapsförhandling kräver 
erfarenhet av både lärare och elever. Och när lärare inte utbildas i den ”nya” 
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pedagogiska formen och elever inte är vana vid den typen av undervisning och 
självständighet, är vägen till den ultimata kunskapsförhandlingen lång. 
 
”Det är ju en träningssak för eleverna också att hålla sådana här stora samtal 
med så här många i gruppen. Det är ju ingen lätt uppgift för dem heller. Det är 
ju något de måste öva på, det går ju inte att ha ett tillfälle och komma på allt, 
förstå allt och veta allt, det är en stor träningssak för dem också.” 
 
   Läraren – citat ur intervjun 
 
 
 
6.2.2 Talhandlingar 
 
Propositio15  
 
Mitt spontana intryck av kunskapsförhandlingen var att samtalet inte var av en 
diskuterande karaktär eller för den delen särskilt kunskapsutvecklande. Och då 
syftar jag på ”djupet” i diskussionen. Jag tyckte att samtalet kändes ytligt och 
byggdes på ogenomtänkta påståenden som inte diskuterades vidare och bidrog 
till djupare kunskap inom ämnet. 
   När jag tittar närmare på mitt material ser jag att propositio förekommer efter 
i stort sätt varje reglering, vilket jag anser tyder på att deltagarna är aktiva och 
att regleringarna ligger på en kunskapsnivå som passar deltagarna. Samtidigt 
kommer många proposition väldigt fort efter en reglering vilket också kan tyda 
på att frågan är för lätt och inte är särskilt kunskapsutvecklande, vilket å andra 
sidan motsäger de utvecklade propositios som förekommer. De är en tredjedel 
av alla propositios vilket enligt talhandlingsmodellen är kunskapsutvecklande 
då de innefattas av ett argument eller ett exempel i tillägg:  
 
Läraren: Men om man då gör som de flesta, man firar jul och man går till kyrkan över 
påsk. Är det att vara kristen?   
 
B: Alltså, det beror på ur vems synsätt du ser det. Jag skulle kanske se om Margareta 
gick till kyrkan regelbundet så skulle jag se att det är nånting hos Margareta som är 
mer inriktat mot att vara religiös på nåt sätt. Men däremot en som kanske går i kyrkan 
morgon och kväll och ber varje gång innan han går och lägger sig och sover och när 
han firar jul är det inte julmaten han tänker på utan han tänker på det som hände. Han 
kanske skulle se Margareta som att hon inte är ett dugg kristen. Det är så olika.    
 
Jag kan inte tyda några väldigt starka propositios som innebär att diskussionen 
sluts och börjar likna en debatt. Dock finns det ett par exempel som jag ändå 
tycker sluter diskussionen: 
 
K: Folk gick väl i såna fall inte dit för att de var religiösa. Utan för att få en gemenskap 
och behandla en sorg.  
 
Instämningar  
 
L: Men det kanske var flera som upptäckte, de kanske kommer att gå mera i kyrkan  

                                                 
15 37 stycken propositio, 11 stycken utvecklade propositio och 0 stycken starka propositio 

 24



Maria Linde C-uppsats i Retorik 
Klassrumsdialog som kunskapsförhandling? 

 
K: Eller tvärtom  
 
L: Jo  
 
 
”Eller tvärtom” tycker jag är ett uttryck som sluter diskussionen. Visst kan det 
alltid vara tvärtom, men att hävda det utan att förklara varför eller hur det kan 
vara tvärtom innebär en stagnation i diskussionen om inte den andra parten 
(elev eller lärare) ifrågasätter uttalandet. Person ”K” har i tillägg en fysik som 
utstrålar makt. Han tar stor fysisk plats och det finns en tendens hos de andra 
eleverna att låta ”K” avbryta och även ta stor verbal plats. Det ser jag som en 
demokratisk brist som jag nämnde i avsnittet ”Deliberativ demokrati”. Kanske 
kan Förhandlingsmodellen poängtera demokratin ännu mer?  
   Ytterligare ett exempel när ”K” sluter diskussionen: 
 
N: Sen är det en sak till. Asså, jag var ute för en väldigt svår trafikolycka här för några 
år sen. Och egentligen känner jag att jag skulle egentligen inte sitta här. Å då känner 
jag så här. Vad är det att den lilla bubblan i bilen som jag satt i blev kvar så att jag 
kunde dra mig ur bilen å så? Å då tror jag liksom att man ser på livet på ett annat sätt. 
Å det där är väldigt svårt att förklara för nån annan va.  
 
O: A ja   

 
K: Det där är något man måste uppleva själv    
 
 
N: Ja det är det jag säger, det är svårt att förklara det för någon annan, men jag bara 
berättar det att det kan va så tro jag    
 
L: Å sen tror ja  
 
B: Det är ju som många med nära-döden upplevelser som ser det där ljuset i tunneln 
som blir väldigt religiösa efter det.      
 
 
N: Det är så, med tunneln å som du säger va, det är så    
 
 
K: Fast som sagt va, det gäller att uppleva det.   
 
 
”K” kommer gång på gång undan en djupare diskussion med uttalanden likt de 
ovan. Trots att jag inte klassificerat det som en väldigt stark proposition, ser jag 
det som en stagnation i diskussionen. Stagnationen förekommer endast när ”K” 
uttalar sig. Det tyder alltså på att samtalet är av ett öppet och tillåtande klimat. 
   Mitt första intryck av att kunskapsförhandlingen inte är särskilt 
kunskapsutvecklande får jag efter analysen värdera om. Utvecklade propositios 
som utgör en tredjedel av alla propositios tyder på att samtalet ändå är 
kunskapsutvecklande.  
    
 
Confirmatio16 
 

                                                 
16 30 stycken confirmatio och 17 stycken utvecklade confirmatio 
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Min spontana analys av att samtalet sade mig att det mestadels bestod av ytliga 
tyckanden och medhållanden, vilket också bekräftas när jag ser närmre på 
materialet. Talhandlingen confirmatio förekommer i stort sätt lika ofta som och 
dessutom i samband med antalet propositios. Påståenden efterföljs av 
instämmanden vilket tyder på att samtalet inte liknar en kunskapsförhandling 
utan snarare är ett samtal kring något man är överens om. Idealet är inte så 
många confirmatio som möjligt, utan själva syftet med en kunskapsförhandling 
är att olika perspektiv bryts mot varandra. Vad läraren kan göra i en situation 
där det uppstår många confirmatio, är att ställa följdfrågor. Då kan det visa sig 
att eleverna bara var eniga på ytan men inte på djupet. Något sådant exempel 
finns inte i mitt material, men läraren är ändå aktiv med regleringar. De 
regleringar som läraren gör efterföljs oftast av utvecklade proposition eller 
utvecklade confirmation. Ett exempel: 
 
Läraren: Men om man då gör som de flesta, man firar jul och man går till kyrkan över 
påsk. Är det att vara kristen?   
 
B: Alltså, det beror på ur vems synsätt du ser det. Jag skulle kanske se om Margareta 
gick till kyrkan regelbundet så skulle jag se att det är nånting hos Margareta som är 
mer inriktat mot att vara religiös på nåt sätt. Men däremot en som kanske går i kyrkan 
morgon och kväll och ber varje gång innan han går och lägger sig och sover och när 
han firar jul är det inte julmaten han tänker på utan han tänker på det som hände. Han 
kanske skulle se Margareta som att hon inte är ett dugg kristen. Det är så olika.    
 
 
Läraren: Det går in i varann så mycket. Det är en fråga här om kristendomen bara är 
en tradition i Sverige.  
 
L: Men jag tycker det är väldigt personligt också. I en familj kan ena parten vara 
kanske mer kristen och då kanske det kan vara lite jobbigt för den ena parten där.  
 
   Trots mängden confirmatio är drygt hälften av de utvecklade confirmatio 
vilket verkar fördjupande i ståndpunkten, och gör att jag drar slutsatsen att det 
ändå sker en kunskapsutveckling inom frågan man är överens om. 
Förhandlingsmodellen förutsätter inte att man är oense i frågan för att samtalet 
ska vara kunskapsutvecklande, men den lämnar utrymme för oenighet och ser 
oenigheten som fruktsam och kunskapsutvecklande.  
 

 
Contradictio17  
 
Det låga antalet contradictio är inte ett ideal för en kunskapsförhandling. Den 
enda tanken jag har angående den nästan uteblivna talhandlingen är huru vida 
läraren skulle kunna ha provocerat fram fler motsättningar. Konkreta idéer eller 
förslag på det tänker jag mig skulle kunna vara till fördel för 
förhandlingsmodellen och rent av göra den mer attraktiv för de som ska 
tillämpa den.   

 
 

Reglering18 

                                                 
17 1 stycken contradictio, 1 stycken utvecklad contradictio och 3 stycken positiva contradictio 
18 22 stycken regleringar av lärare och 16 stycken regleringar av elever 
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Läraren: Vad är det som gör att man är kristen? Är det hur man tänker eller? 
 
Läraren: Så om man följer de tio budorden och de etiska reglerna men inte tro på gud 
eller vägrar gå i kyrkan. Är man kristen då?  
 
Läraren avbryter: Vad är kristna saker? 
 
Läraren: men om man då gör som de flesta, man firar jul och man går till kyrkan över 
påsk. Är det att vara kristen?   
 
Läraren: Hur menar du då att du är mer kristen om du är Jehova?.   
 
Läraren: Vi går tillbaka till tanken då att de är aktiva. Då har vi det där med 
handlingarna. De visar sina handlingar mera..  
 
Läraren: Vad beror det på?  
 
Läraren: Det fanns en intressant tanke hos killarna där nere förut. Om religionen då 
och nu. Hur pass religiös man var.  
 
 
Ovan uttalanden från läraren är exempel på regleringar. Läraren använder sig av 
olika topos för att reglera samtalets förlopp vilket ska verka 
kunskapsfördjupande. Hon ifrågasätter uttalanden för att få ett mer utförligt 
svar, hon ställer nya frågor för att öppna upp till samtal, hon återknyter till vad 
som sagts tidigare och hon söker svar på varför något förhåller sig på ett visst 
sätt. Genom regleringar visar läraren sin kunskap inom ämnet och engagemang 
för eleverna. Jag tolkar också lärarens regleringar som att hon visar för eleverna 
att hon lyssnar till det de har att säga och därmed tror att de kan bidra med 
kunskap. Det är just den inställningen som föder engagemang och behov hos 
eleverna (se text under ”Engagemang och behov”). 
   Talhandlingen reglering kan användas även av elever. I mitt material är 
talhandlingarna från eleverna nästan lika många som från läraren. Det tycker 
jag tyder på att eleverna har ett engagemang och behov och att de aktivt bidrar 
till en utveckling av diskussionen. Här kommer några exempel: 
 
 
L: Är det inte så också att kristendomen är mer global som religion den rör sig mer runt 
världen.  
 
L: På långfredagen då?  
 
D: Var alla religiösa då eller var det det sociala trycket?  
 
M: Men skulle du gå till kyrkan mer om kyrkan skulle marknadsföra sig?  
 
N: Blir ni förvånade eller att ingen röstar i de där valen? Att det kom som en chock. Det 
kan inte jag fatta.  
 
D: Det kanske är så att kristendomen har missionerat utåt och så har man glömt 
bakåt? Du har missionerat där i tredje världen fast du har glömt de ”nya”  
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M: Men kan det inte ha att göra med vår levnadsstandard? Vi har det så bra så då inte 
förrän vi kommer till en situation där vi måste att typ att nån dör eller att nåt dramatiskt 
händer.  
 
K: Vad som är intressant är, var vi mer religiösa under den här Tsunamigrejen?  
 
O: Men kan de inte vara sånt man fått med sig, som avgör att man kristen?    
 
L: Fast jag skulle vilja vända på frågan. Blir man kristen för att man väljer vissa saker?   
 
 
Läraren och eleverna har genom regleringar bidragit till kunskapsnivån på 
samtalet. Men skulle de inte kunna utnyttja regleringens kunskapsutvecklare 
ännu mer? 
 
 
Consessio 
 
I mitt material finns inte talhandlingen consessio med. Det skulle enligt 
talhandlingarnas regel innebära att inga nya perspektiv öppnats i samtalet. Kan 
det verkligen stämma? På ett sätt kanske det gör det, för någonstans ifrån måste 
mitt första intryck, att samtalet tycktes ”ytligt”, komma. Samtidigt motsäger det 
i så fall min tidigare tolkning - att utvecklade proposition, confirmatio och 
contradictio kan vara kunskapsfördjupande. Jag menar att man kan mötas i 
dialogen och därigenom också vidga sina perspektiv om man själv eller en 
samtalspartner fördjupar sina talhandlingar genom att de är utvecklade.  
   En förutsättning för att concessio ska uppstå är att parterna är oense i en fråga. 
Indirekt förutsätter därmed en kunskapsförhandling att man måste ha olika 
åsikter i en fråga för att den överhuvudtaget ska vara perspektivvidgande. Om 
så är fallet, så har inte samtalet i mitt material vidgat någon deltagares 
perspektiv. Utifrån min egen tolkning tvivlar jag på det. För visst kan man 
vidga ett perspektiv inom samma fråga? Eller måste man ha olika åsikter i en 
fråga för att nya perspektiv ska öppnas? Skulle läraren i så fall kunna provocera 
med mer ”extrema” frågor som ändå är rimliga att ta ställning till, för att det i 
större utsträckning skulle skapas olika åsikter? Eller är talhandlingsreglerna 
motsägelsefulla? Något som kanske bör redas ut.  

 
 

Pactum/summering 
 
Hur det än står till med det resonemanget, kan jag utan några förbehåll 
konstatera att mitt analyserade material inte är idealiserat när det kommer till 
uppgörelsen. Eftersom jag har undersökt ett ”flerstämmigt klassrum” bör också 
enligt idealet, summeringen vara av kategorin kunskapsvidgning. Vilken 
motiveras: ”Vi har olika propositio, men vi är ense om att det finns flera sätt att 
se på den här frågan som alla är intressanta och användbara och som kanske 
behöver komplettera varandra”.  
I mitt material ser summeringen annorlunda ut: 
 
Läraren: Om vi sammanfattar det vi har sagt då. Titta på sista frågan igen. Blir Sverige 
mer eller mindre kristet? Kom vi fram till något där?  
 
Enstämmigt: Mindre!  
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Läraren: Religiöst då?  
 
M: Mer tror jag. Det beror på vad är religiöst.  
 
L: Ja, vad menar du, inbakar du alla religioner då? 
 
Läraren: Men just den här tanken att man söker svar någon annanstans. 
 
Enstämmigt: Mer!  
 
I: Du har ju så mycket att välja på, det är ju bara att välja rakt av 
 
Läraren: Så på det sättet blir det mer, men kristendomen tappar?  
 
Enstämmigt: Ja!  
 
 
Syftet med en kunskapsförhandling är att olika perspektiv ska brytas mot 
varandra och att man därmed också kan få en bredare kunskap inom ämnet 
genom att man får ta del av andra åsikter (med underbyggande argument) än 
sina egna förgivettagande. Men syftet är inte att man måste ändra åsikt i frågan 
utan snarare att man ska få en nyanserad bild av hur saker och ting kan förhålla 
sig. Samtidigt, är man endast vid något enstaka tillfälle av olika åsikter i en 
fråga, har det då förekommit någon kunskapsutvidgning? I mitt material finns 
det bara ett fåtal contradictio. I summeringen är alla ense om en viss propositio. 
Det har alltså skett en kunskapsintegration – inte en idealisk kunskapsvidgning. 
Integration är synonymt med sammansmältning och Förening till en enhet, 
vilket jag tolkar som att det har funnits olika propositios men att man genom 
förhandling har kommit överens eller åsikter har smält samman – inte att de 
redan var sammansmälta innan man började förhandlingen. 
   Är summeringens olika former alltför snäva? Eller behöver de bara utvecklas 
en aning. Jag vet att summeringen i mitt material är av slaget ”Vi är alla 
överens om en propositio”. Men jag tänker att vägen dit kan se olika ut. Allt 
från helt skilda meningar men att man genom en kunskapsförhandling antingen 
har mötts halvvägs eller att flera har tillmötesgått en propositio eller som i mitt 
material – alla är överens från början men med lite olika perspektiv inom 
samma propositio. Utslaget kan inte bli annat än ”Vi är alla överens om en 
propositio.” 
Då jag kommit fram till att förhandlingen till största delen består av propositio 
med tillhörande confirmatio, alltså en fördjupning inom samma åsikt (vilket jag 
också tolkar som kunskapsutvecklande fast i annan form än idealet för en 
kunskapsförhandling), skulle man kunna kalla den summeringen för 
kunskapsdykning eller något annat som tydliggör att det handlar om en 
fördjupning inom samma perspektiv? För jag har svårt att se den som en 
kunskapsintegration, kunskapssplittring eller kunskapsvidgning. 
 
 
6.2.3 Stilar 
 
 Alla småpratar och låga skratt hörs i klassrummet. Det är en vänskaplig 
stämning i klassrummet när eleverna förbereder sig inför förhandlingen. De har 
fått i uppgift av läraren att två och två, se över frågorna som ska diskuteras den 
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närmsta timmen. Att jobba tillsammans i den förberedande fasen är en bra 
förutsättning för att förhandlingen ska tolkas som kooperativ. När 
förhandlingen börjar fortsätter stämningen att vara god, den är fredlig, känns 
lättsam och ingen elev försöker uttryckligen att gräla eller förödmjuka en 
annan. Eleverna känner varandra och är i med i diskussionen på lika villkor och 
ämnet i sig är inte är av den karaktären att någon personligen har anledning att 
känna sig hotad av situationen. Däremot kan det vara ett mycket kontroversiellt 
ämne, vilket i sig kan kännas hotande om man ”råkar ha en udda åsikt”. 
   Trots den typiskt kooperativa karaktären, tycker jag mig uppfatta 
konfrontativa ögonblick. När K uttalar sig, gör han det inte bara med en hög 
röst, hans kraftiga person tar också stor fysisk plats. När han befinner sig i en 
meningsskiljeaktighet (eller kraftmätning) med en annan elev, ger hans storlek 
och kroppshållning ett tecken på en stark förhandlingsposition. Jag tror att det 
är svårt att hitta förhandlingar där alla deltaganden har samma förhandlingssätt. 
Det finns alltid deltagare som är fysiskt större och talar högre och mer än andra.  
Men inte kan man karaktärisera en förhandling som konfrontativ när det endast 
finns tendenser av det slaget? 
 
Det var första gången klassen hade denna typ av kunskapsförhandling i 
klassrummet. Det var ett nytt sätt för de att ”kunskapa”. Så varken mina eller 
lärarens förväntningar var speciellt höga. I början av förhandlingen gick det 
ganska trögt. Korta inlägg och lite nervösa skratt förekom, vilket kan ha berott 
på hela filminspelningssituationen. Det kändes som att eleverna väntade på 
andra elevers initiativ till diskussion. Därmed fick läraren ta de första initiativen 
till förhandlingen, vilket stämmer överens med synen på hur en förhandling går 
till: den som har tagit initiativet till en förhandling – läraren i det här fallet – är 
den som är aktiv till en början. Eleverna hade en reaktiv roll i förhandlingen då 
de egentligen bara förhöll sig till lärarens påståenden. Men det tog inte många 
minuter förrän diskussionen var i full gång, eleverna tog mer och mer plats. Ju 
längre in i förhandlingen eleverna kom, desto fler initiativ till diskussion tog 
dem. Andra delen av förhandlingen var av väldigt aktiv karaktär. Se här: 
 
I: ska jag fråga en sak? Varför var Sverige mer religiöst om vi säger 1930? Varför är 
det inte det är idag? 
 
C: för att samhället har utvecklats. Enda sedan upplysningstiden då man började 
dissekera tron, Darwinismen kommer in och allt det här med skapelsen börjar plockas 
apart, så början människan, hon tror inte längre på det här och samhället utvecklas 
och människor tror inte längre på det här att det har hänt, vi är mer realistiska  
 
Läraren: men kan inte det gå ihop då, asså kan det inte gå hand i hand? Det finns ju 
många kristna som accepterar Darwins lära och säger att själva livet är en guds gåva, 
men hur det har utvecklats det, det är vi.  
 
J: det är ekonomin, innan var Sverige fattigt, så folk hade nåt annat de skulle tänka på. 
Inte som idag: ha pengar, det finns bra ekonomi  
 
 
Och här: 
 
L: då undrar jag: vad är det för fördelar att inte tro? Vad är det för fördelar med livet att 
inte vara kristen?  
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K: det skulle jag se det som att mindre stress. Om jag skulle vara troende skulle jag 
känna att jag inte hinner med att leva efter de kristna värderingarna som finns och i det 
fallet skulle det göra mig ännu mer stressad  
 
Stark reaktion i klassen på uttalandet – klassen pratar i mun på varandra  
 
A: jag tänker ju tvärtom, att man coolar ner, lugnar ner sig  
 
Läraren: men det kan väl bero på vilka svar man söker?  
 
L: ah, just det.  
 
 
Eller här: 
 
L: (vänd mot K) det svaret jag fick när jag frågade om fördelarna med att inte vara kristen, då fick 
jag svaret att man skulle vara mindre stressad och då undrar jag hur du försvarar det?  
 
K: amen ,asså, jag har så svårt. Ja, asså, jag hade väl kunnat ge ett bättre svar om jag var 
kristen, men asså. Jag skulle nog kanske bli lite stressad av att jag måste fullfölja vissa plikter. 
Jag kan ju bara prata för mig själv.  
 
L: ja, fast.. 
 
M: om du nu har den synpunkter att det är  
 
K: nä men jag anser om jag nu skulle vara kristen.. asså, jag anser att antingen är man kristen 
eller är man inte kristen  
 
L: vad är att vara kristen för dig?  
 
K: då har man en religiös värdering på livet.  
 
M: att man går till kyrkan  
 
K. ja men asså.. 
 
A: men det behöver man ju inte  
 
 
 
Hellspong säger att ”Att våga använda aktiva och rent av offensiva 
förhandlingstrategier är en viktig del av den sociala kompetensen. Saknas den 
tvingas en person gå andra vägar än att förhandla för att lösa problem i sina 
relationer till andra, till exempel obstruktion. Eller så kan hon passivt dra sig 
undan för att slippa en konfrontation. Det kan vara en attityd som odlas till 
exempel i skolan, där långt ifrån alla elever vågar ta upp förhandlingar med 
lärare om hur undervisningen kan anpassas till deras behov.”  
 
När jag tittar på mitt material är första intrycket att förhandlingen är sluten, så 
till vida att eleverna verkade hävda sin mening och vara slutna inför andras 
resonemang. Men det intrycket verkade bara stämma till viss del och för 
enskilda elever. Här kommer några exempel på vad jag tolkar som slutenhet, 
det är samma person (K) som åter och åter igen försvarar sin uppfattning så 
långt det går. 
 
Exempel 1: 
 
M: det finns ju ett sånt forum som man kan prata om sådana saker.  
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K: ja just, nu känner ju jag inte till det här.  
 
 
 
Exempel 2: 
 
K: folk gick väl i såna fall inte dit för att de var religiösa. Utan för att få en gemenskap 
och behandla en sorg.  
 
Instämningar  
 
L: men det kanske var flera som upptäckte, de kanske kommer att gå mera i kyrkan  
 
K: eller tvärtom  
 
 
Exempel 3: 
 
N: sen är det en sak till. Asså, jag var ute för en väldigt svår trafikolycka här för några 
år sen. Och egentligen känner jag att jag skulle egentligen inte sitta här. Å då känner 
jag så här. Vad är det att den lilla bubblan i bilen som jag satt i blev kvar så att jag 
kunde dra mig ur bilen å så? Å då tror jag liksom att man ser på livet på ett annat sätt. 
Å det där är väldigt svårt att förklara för nån annan va.  
 
O: a ja 
 
K: det där är något man måste uppleva själv 
 
N: ja det är det jag säger, det är svårt att förklara det för någon annan, men jag bara 
berättar det att det kan va så tro jag 
 
 
Exempel 4:   
 
L: å sen tror ja  
 
B: det är ju som många med nära döden upplevelser som ser det där ljuset i tunneln 
som blir väldigt religiösa efter det. 
 
N: det är så, med tunneln å som du säger va, det är så 
 
K: fast som sagt va, det gäller att uppleva det 
 
 

Exempel 5: 
 
K: fast jag skulle vilja vända på frågan. Blir man kristen för att man väljer vissa saker? 
 
Läraren: det var det vi var inne på lite i början här. Om man går till kyrkan om man firar 
jul..  
 
K: ja men så ser jag det som 
 
 
 
För övrigt anser jag att förhandlingen är öppen, så till vida att eleverna är 
mottagliga för varandras perspektiv och man är beredd att ändra ståndpunkt. 
Man förhandlar också om olika saker inom religionen, man binder sig därmed 
inte till en enda fråga, vilket skulle göra förhandlingen sluten. Men risken med 
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att överlägga om olika saker är att förhandlingen blir för öppen vilket resulterar 
i en spretig diskussion och därmed ineffektiv, vilket jag tycker att den delvis är.      
   På några ställen i diskussionen låter man ämnen bara passera, man fångar inte 
upp potentiella diskussionsämnen. Därför kan en viss slutenhet när det kommer 
till mängden valda ämnen att vara till fördel för diskussionen. För att det ska 
kunna bli någon slags balans mellan öppenhet och slutenhet, tänker jag mig att 
läraren har ett stort ansvar. Hon ska se till att styra diskussionen in på ”rätt” 
spår och även få eleverna att fördjupa sig i det ämne som eleverna endast 
skrapar på ytan. Får eleverna träna på kunskapsförhandling under de 
premisserna, tror jag att de slutligen kommer att bli duktiga på att fokusera i en 
förhandling.  
 
Förhandlingen ger intryck av att vara av den sociala karaktären snarare än av 
den sakliga. Kunskapsförhandlingen är ju ändå en social företeelse då eleverna 
har fått i uppgift att förhållandevis fritt diskutera om Sverige blivit mer eller 
mindre kristet/religiöst. Inga givna sociala motsättningar mellan eleverna finns 
och tonen i samtalet är vänskaplig och social i den bemärkelsen att uttalandena 
grundas i sociala erfarenheter. Det är alltså genom möten med andra människor 
och sociala grupper som de subjektiva idéerna och hållningssätten om 
kristendom och religiositet vuxit fram. Det är just subjektiviteten i kontexten 
som gör att förhandlingen känns social – enligt min egen uppfattning. Men som 
i de flesta förhandlingarna är också den här kunskapsförhandlingen saklig i sin 
form så till vida att ett problem ska lösas – ”Har Sverige blivit mer eller mindre 
kristet/religiöst?”. Man ägnar förhandlingstiden åt att ”lösa” frågan och jag ser 
inga tecken på att man skulle utnyttja den sociala relationen till motparten för 
att nå sitt förhandlingsmål. Delvis för att man troligtvis inte hade en bestämd 
åsikt i frågan innan man började diskutera den. Men jag antar att det är just det 
som skiljer en kunskapsförhandling från en ”vanlig” förhandling. Och det är 
just det som är syftet med en kunskapsförhandling att man genom diskussion 
och inte två olika bestämda uppfattningar kommer fram till ett gemensamt 
”svar”. 
   Vidare kan jag problematisera det sakliga förhållandet. Vad är ”saken” i 
sammanhanget? Det handlar inte om att förhandla om ett objekt, inte ens om ett 
sakförhållande, och inte heller om en handling som är det vanliga i andra 
förhandlingar, utan snarare om ett abstrakt tillstånd som vi inte kan se eller röra 
vid, utan som vi genom erfarenheter och föreställningar endast kan tolka oss 
fram till/ha en uppfattning om. Så hur ska jag egentligen tolka mitt eget 
material? För eleverna en saklig diskussion överhuvudtaget eller är den endast 
social? Kan Hellspongs tal om saklig eller social förhandlingsstrategi utvecklas 
när det gäller just kunskapsförhandlingar (som för det mesta är relativt abstrakta 
och subjektiva/sociala)? 
 
Spontant skulle jag kalla diskussionen dialogisk. Eleverna för en diskussion 
som är öppen för alla att delta i. Trots att vissa tar mer plats än andra och talar 
lite längre så inbjuder det ändå till diskussion. De långa uttalandena kanske man 
kan se som monologiska, de kan vara bra för att utveckla tankarna. Men det 
finns ingen tendens till att någon inte skulle vara intresserad av vad andra i 
klassen har att säga. De som är benägna till att tala i monologisk form är 
samtidigt intresserade av vad andra tycker i frågan. Det visar sig på så sätt att 
man bemöter och utvecklar varandras inlägg.  
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   Det finns stora skillnader i hur eleverna diskuterar. Vissa har som sagt en 
tendens till att anföra längre inlägg men samtidigt har de förmåga att delta i en 
tydligt dialogisk form. Men så finns det också elever som har svårt att komma 
med längre inlägg och som endast ger korta kommentarer till det som sägs, ofta 
är uttalandena utfyllnader av redan inledda tankegångar. Här visar jag exempel 
på uttalanden från elev A  ”..en högre makt”, ”förlegad?”, ”alla gör ju inte det”, 
”de har traditioner och gör så och så”, ”det är ingen som är insatt ”. Är dessa 
elever sämre på att föra en diskussion? Jag tror inte det är så enkelt. För mig är 
det självklart att sociala roller spelar en viktig roll i sammanhanget, de påverkar 
och påverkas. Olika gruppkonstellationer påverkar individers roller olika. 
Denna specifika gruppkonstellation gör något med alla deltagare – kanske inte 
alltid rättvisa.  
Elever av typen elev A behöver inte nödvändigtvis vara sämre eller ha sämre 
förutsättningar för att vara aktiva i en diskussion av förhandlingskaraktär men 
jag är öppen för att de kan vara mer otränade i denna typ av samtal. 
 
 
7. Diskussion  
 
Förhandlingsmodellen passar bra för att förklara vad som händer i klassrummet. 
Jag har inte haft problem med att varken förstå eller applicera de sex 
dimensionerna, talhandlingarna eller strategierna på samtalet. Däremot väcker 
modellen många frågor. Dels frågor kring begreppens bredd, hur långt jag kan 
tämja eller tolka dem. Men framför allt har den väckt många frågor av 
pedagogiskt/retoriskt värde som jag ser kan utveckla dialogens betydelse i 
skolan. För de utgångspunkter/nivåer i modellen jag stött på under analysen kan 
förklara många sociala och språkliga aspekter, som enligt mig har stor betydelse 
för en lyckad kunskapsförhandling. 
  Den svåraste men mest intressanta delen av analysen var talhandlingsanalysen. 
Dels var talhandlingarna komplexa så till vida att det är lätt att förstå vad varje 
talhandling innebär teoretiskt sätt, men betydligt mer komplicerat att 
klassificera uttalandena i samtalet. Men resultatet av talhandlingsanalysen 
motsade samtidigt till stor del min egen spontana analys av samtalet. Hur jag 
hade uppfattat samtalet innan analysen - som ytligt, spretigt och undermåligt 
bemötande av varandras argument - visade sig inte stämma helt överens med 
resultatet av talhandlingsanalysen. I stället visade analysen på att deltagarna är 
aktiva i större utsträckning än vad jag trott och att det är ett 
kunskapsutvecklande samtal så till vida att deltagarna argumenterar mer än jag 
spontant kände att de gjorde. Trots min höga tilltro till talhandlingarna har de 
ändå konkurrerat med min magkänsla vilket inneburit viss förvirring. 
 
Angående förhandlingsdimensionerna i Hellspongs modell anser jag att 
behovskriteriet är ogreppbart och svårt att analysera i ett specifikt sammanhang 
taget ur sin kontext (jag analyserade behovet med enbart en transkriberad 
dialog, vilket innebär att det sociala spelet till viss del har uteslutits). Om 
modellen ska vara tillämpbar som analysverktyg, tror jag att det krävs en 
problematisering och konkretisering av behovsdimensionen. Annars finns 
risken att analysen bryts ner till en nivå som mestadels präglas av antaganden. 
   Kriteriet överläggning såg jag till viss del också var problematisk eller bara 
enkelriktad. Hellspong menar att om jag vill få någon att lyssna och vilja delta i 
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en överläggning med mig i ett ämne - krävs det att jag är tydlig med mitt 
budskap. Det förstärks genom språkliga färdigheter och ett, för motparten, 
intressant innehåll. Det är alltså två viktiga aspekter för en överläggning. Jag 
såg dock exempel i mitt material som visade på något annat, som när en elev 
gjorde ett uttalande med mindre bra språkliga färdigheter, men som rymnde ettt 
oväntat men relevant och kunskapsutvecklande perspektiv. Tyder detta på en av 
Hellspong okritisk hållning till sin teori om överläggningen i 
kunskapsförhandlingen? Eller räcker kanske endast viljan att tala klart och 
intressant och ett starkt engagemang i frågan, för att talaren ska ses som en 
överläggningsbidragare. Pathos har kanske ett kraftfullare inflytande än vad 
som får utrymme i Hellspongs definition av överläggning? 
 
Under hela analysarbetet var det svårt att bortse från maktaspekten i samtalet. 
Jag anser att det inte går att bortse från den kraftfulla detaljen när vi har med 
människor att göra och jag har försökt att reflektera över den problematiken 
under analysdelen. Hellspong menar att en demokratisk kunskapsförhandling 
innebär att ingen ska få sina önskningar underkända på förhand. Dock tror jag 
inte att man kan räkna med det. Jag tror att det finns underliggande värderingar 
och maktförhållanden i alla sociala sammanhang och som också infekterar 
demokratin i en kunskapsförhandling. Jag tror inte att Hellspong motsäger min 
tanke, men därför skulle han kanske vara ännu mer specifik i hur han menar. Är 
det kanske de yttre handlingarna, så som härskartekniker och andra uppenbara 
”underkännanden” som Hellspong menar inte får förekomma? 
 
Jag tycker att modellen har varit ett intressant och underhållande sätt att 
analysera ett klassrumssamtal på. Det har inte varit några större svårigheter att 
använda modellen, alla kriterier förutom behovet har varit förhållande vis enkla 
att diskutera kring, samtidigt är analysen kvalitativ vilket kan skapa viss 
godtycklighet. Men med begrepp som samarbete, motsättningar, 
överläggningar och kraftmätningar har det inte varit svårt att resonera kring 
och argumentera för mina tolkningar, där delvis den kvantitativa delen men i 
synnerhet det sunda förnuftet har hjälp mig på traven. 
 

 
8. Jämförelse med andra pedagogiska 
dialogmodeller 
 
I det här kapitlet gör jag en komparativ analys av tre dialogmodeller utformade 
av Thomas Englund, Olga Dysthe och Lennart Hellspong. Anledningen till 
jämförelsen är att Englunds dialogmodell har varit ledande inom 
dialogpedagogiken under en längre tid men nu har fått konkurrens från 
Hellspong medan Dysthe är ett känt namn inom dialogiska pedagogiken. Jag 
vill undersöka på vilket sätt de tre modellerna skiljer sig åt respektive vad de 
har gemensamt. Detta för att dra slutsatser om vad Hellspongs modell kan 
tillföra den dialogiska undervisningen. 
   Som forskare är man ofta starkt influerad av tidigare teoretiker, och Dysthe är 
inget undantag. Hon hänvisar ofta till Vygoskij och nämner även Bakhtin, det 
betyder att när jag nämner de två teoretikerna är det i Dysthes anda.    
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   Jag kommer kort att nämna en forskare vid namn Chantal Mouffe när jag i det 
här kapitlet talar om vad konflikten har för betydelse för dialogen och jag 
hänvisar till henne även när jag kommenterar demokratibegreppet. Det gör jag 
för att jag anser att hon belyser viktiga aspekter som saknas i uppsatsens 
huvudsakliga dialogmodeller. En kort inblick i Mouffe och den agonistiska 
modell presenteras i det här avsnittet . 
 
 
8.1 Englunds dialogmodell 
 

”Med deliberativa samtal avses samtal där i något avseende skilda synsätt, 
uppfattningar och värden lyfts fram och kan brytas mot varandra med en 
strävan efter att var och en själv reflekterar över sin ståndpunkt genom att 
lyssna, överväga, söka argument och värdera, samtidigt som det finns en 
kollektiv strävan efter att finna gemensamma referensramar för bedömning 
av icke-överensstämmelsen och/eller en eventuell samsyn som alla kan enas 
om. ”19 

 
Deliberativa samtal är samtal 
a) där olika perspektiv bryts mot varandra och där olika argument får utrymme 
b) där man alltid tolererar och respekterar varandra; bl.a handlar det om att 

vara lyhörd för andras argument. 
c) som strävar efter att komma överens eller åtminstone vara överens 

temporärt (även om en icke-överenskommelse förekommer).  
d) där auktoriteter och traditionella åsikter måste ifrågasättas  
e) där olika problem och perspektiv ska belysas genom argumentation, med 

inslag utan lärarledning 
 
 
8.2 Dysthes dialogmodell 
 
Dysthe har aldrig satt ihop en egen dialogmodell utifrån hennes forskningsrön. 
Istället gör jag ett försök till det för att lätt kunna få en överblick av hennes 
hållning till dialogen i klassrummet: 
a) Elever tar lättast till sig kunskap när skrivande och samtalande samspelar. 
skrivande och samtalande bör ske inom ramen för det sociala rummet för att 
inlärningspotentialen ska kunna utnyttjas till fullo. 
b) Monologisk undervisning kan förändras till dialogisk undervisning utan att 
läraren förlorar kontrollen 
c) Själva kärnan i det flerstämmiga klassrummet20 är att eleverna utifrån vad 
andra klasskompisar skriver och säger, själva får utveckla sitt resonemang. På 
så sätt uppkommer nya åsikter som i sin tur kan diskuteras. Men det gäller 
också att den dialogiska funktionen dominerar i klassrummet för att eleverna 

                                                 
19 http://www.kk.kau.se/svenska/amnesdidaktik2005/pdf/tomas_englund.pdf 
20 Ett flerstämmigt klassrum innebär ett klassrum där lärarens röst bara är en av många som hörs, där eleverna lär 
av varandra och där både muntligt och skriftligt språk intar en central plats.  
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ska få möjlighet att vara meningsskapande tillsammans med andra elever och 
läraren. 
d) För att tysta elever ska förstå att det andra elever säger kan ha 
meningsbärande betydelse gäller det att läraren är övertygad om att elever 
besitter kunskap som kan vara en resurs för andra elever och läraren själv.  
e) För att tysta elever ska våga uttala sig krävs det stöd. Stödet kan innebära att 
de får chans att skriva före ett samtal eller att pröva sina åsikter i mindre 
grupper före ett samtal i helklass. 
f) Oftast är det i konfrontationen som eleven har möjlighet att hitta sin egen 
åsikt. Den är viktig för inlärningen och därför har läraren ett ansvar för att 
åsikterna tematiseras och att eleverna reflekterar över sina åsikter för att allt ska 
få en mening.  
g) Metareflektionen (varje elev och varje grupp sammanfattar vad de har lärt sig 
under lektionen) kring vad eleverna lärt sig ser Dysthe som något viktigt för att 
befästa kunskapen. 
h) Genom att samspela mellan det skriftliga och muntliga språket kan läraren 
skapa de bästa förutsättningarna för olika elever. För hon hävdar att vissa elever 
är ”muntliga tänkare” och andra är ”skriftliga tänkare” och genom det samspelet 
ökar flerstämmigheten i och med att alla skriver, även om endast en del talar. 
 
 
Mouffe och den agonistiska modellen: 
 
Mouffes talar om att motståndare i gruppen behövs för att kunna bemöta de 
utmaningar som finns i den pluralistiska demokratin. Motståndare som hon 
kallar ”friendly enemies”, vilket betyder att man är vänner när man delar den 
symboliska platsen men även fiender när man vill organisera den delade platsen 
på olika sätt. Det är viktigt att man ser på varandra som motståndare och inte 
fiender. Till skillnad från fiender ser man motståndaren som någon som har rätt 
att försvara sina idéer. Min tanke angående motståndarbegreppet, är att 
motståndare inte bara innebär att man har olika åsikter i en fråga utan att en 
närvaro av ofrihet och ojämlikhet kan göra sig gällande.  
   Vad jag anser vara av mening i den här modellen är just bejakningen av 
känslorna i samtalet. Att känslor och passioner ska mobiliseras i demokratiskt 
syfte. Jag tänker mig att känslor är starkt relaterade till roller som man innehar i 
ett deliberativ samtal.21 
  
 
8.3 Tematisk jämförelse 
 
Undervisningens syfte är att elever ska lära sig något. De är där för att de ska få 
kunskap i ämnet på schemat. Det påståendet kan nog alla skriva under på. Men 
hur man lär sig ny kunskap kan se olika ut i olika sammanhang och forskare har 
också olika syn på vad kunskap är och hur man tillägnar sig den på bästa 
möjliga sätt. I den här uppsatsen utgår jag ifrån att det dialogiska 
kunskapstillägnandet är ett ideal. Men finns det ändå inte vissa skilda 
uppfattningar mellan dialogteorierna på hur man tillägnar sig kunskapen? Och 

                                                 
21 Mouffe, Chantal,  The democratic paradox: 2000, sid 13, 102 
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är inte dialogen i sig en kunskaps(för)handling? Det är vad jag i det här 
avsnittet ska titta närmare på. 
   Jag har valt att jämföra dialogteorier utifrån fem stycken teman: social 
undervisningsform, språket, lärarens roll, konflikten som generator och  
deliberativ demokrati. Dessa teman förekommer mer eller mindre i alla 
dialogteorier och därför har jag valt att se hur de olika forskarna har valt att se 
på dem. 
    
 
8.3.1 Social undervisningsform 

 
Synen på lärandet som något konstruktivistiskt är mer eller mindre ett 
gemensamt drag hos alla dialogteoretiker som jag läst och nämner i min 
uppsats.  
   Själva kärnan i det flerstämmiga eller dialogiska klassrummet och som skiljer 
sig från det monologiska klassrummet är att eleverna vänjer sig vid att använda 
sig av vad klasskamraterna skriver och säger och av själva samtalandet där det 
egna formulerandet ingår. Det kan ske genom att man refererar till och 
reflektera över det de andra sagt och utvecklar det för att komma vidare i sitt 
tänkande. Dysthe har blivit inspirerad av, och refererar till, Lotmans teori om att 
både det monologiska och det dialogiska förtjänar sin plats i undervisningen. 
Men det är endast genom den dialogiska formen som eleverna själva får vara 
med att skapa mening tillsammans med andra elever och läraren.22 
   Vygotskij menar att perspektivbytet är en viktig roll för den kognitiva  
utvecklingen. Han var en förespråkare för den sociala undervisningsformen och 
menade att den skapade utvecklingsmöjligheter för nya former av tänkande. 
Den sociala undervisningsformen erkänner att eleverna själva aktivt agerar i 
kunskapsprocessen, på sina villkor. Man påverkar varandra och det är eleven 
som är huvudpersonen i den pedagogiska processen. Mötet mellan lärare och 
elev bidrar till både aktivitet och kreativitet. Samspelet mellan lärare och elev 
eller elev och elev främjar kunskapsutvecklingen. Dock måste utmaningarna 
ligga inom den nära utvecklingszonen.23  
   I och med den deliberativa samtalsundervisningen som Hellspong förespråkar 
sker även en övning i klokt omdöme. Genom att man prövar skälen för sina 
egna och andras åsikter, utvecklas elevernas etiska och sociala omdöme. Alltså 
den argumentativa delen är av både social natur och kunskapsbärande genom att 
de dragna slutsatserna sätts in i ett sammanhang. 
   Vygoskij har en konstruktivistisk syn på undervisning som pedagogisk metod. 
Det innebär att eleven är i centrum och medverkar till dialog i undervisning som 
idealiskt hanterar ett problem och betonar elevens aktiva sökande efter 
mening.24 Hur mycket och till vilken kvalitet som en elev lär sig något av en 
lektion, menar Vygotskij, bestäms av input25 och output26.  
 
 

                                                 
22 Dysthe, Olga, Det flerstämmiga klassrummet: 2000, sid 226 
23 Bråten, Ivar (red.), Vygotskij och pedagogiken, 1996. sid 23-24 
24 Bråten, Ivar (red.), Vygotskij och pedagogiken, 1996. sid 110 
25 ”Den totala mängden av undervisningsspåket som eleven hör eller konfronteras med av läraren eller 
medeleverna på lektionen.” sid 89 
26 Vygoskij menar att output är mängden av input som eleven förstår och tillägnar sig. sid 89 
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Output  

 
 
 
 
 
Kvantiteten av den sociala och språkliga interaktionen bestämmer också 
kvantiteten av input. Kvaliteten av input bestäms vidare av det sociala klimatets 
natur, alltså sättet som undervisningen utförs på.27 Vilket - med tanke på mitt 
ämnesval av uppsats - jag tänker är det avgörande för mängden output en elev 
tillägnar sig.  
 
Dysthe har en konstruktivistisk syn på kunskap, vilket innebär att kunskapen 
vävs ihop med det eleven redan vet. I och med att elever vet olika mycket från 
början, skiljer sig kunskapen åt mellan eleverna beroende av vem som lär sig 
den. Individen är alltså aktiv i kunskapsprocessen, då det är språket som skapar 
kunskap. Dysthes utgångspunkt när det gäller kunskapsutveckling är 
konstruktivistisk men också interaktionistisk, vilket betyder att eleven måste 
bygga sin egen kunskap genom samspel mellan individer. Kunskapen måste 
också förankras i elevens livsvärld för att man ska kunna förstå sig själv och sin 
omgivning och kunna handla som individ i olika sociala grupper. Dysthe 
poängterar att fakta och information inte ska ses som identisk med kunskap, 
utan att kunskapen är baserad på fakta och information i kombination med 
konstruktivismen.28 
   Dysthe utesluter inte den monologiska och presenterande undervisningen, så 
som rena föreläsningar, individuell läsning och enskilda uppgifter. Men 
eftersom skolan är så starkt präglad av den kunskapssynen anser hon att det 
finns behov av att lägga större vikt vid den socialt interaktiva och dialogiska 
formen av kunskapsutveckling.29 Dyshte är den enda dialogteoretikern som 
överhuvudtaget nämner den monologiska undervisningsformen så till vida att 
hon ser en poäng i att arbeta monologsikt i kombination med dialogen. Jag har 
inte sett några yttringar till att över huvud taget föreslå monologisk 
undervisning i Englunds och Hellspongs fall.  
   Utöver det är Dysthe den enda som tar upp något om förutsättningarna för en 
”lyckad” social undervisningsform. Hon menar att för att det ska uppstå en äkta 
dialog i klassrummet måste självtillit finnas hos eleverna, vidare är tillit och 

                                                 
27 Bråten, Ivar (red.), Vygotskij och pedagogiken, 1996. sid 89 
28 Dysthe, Olga, Det flerstämmiga klassrummet: 2000, sid 46-47 
29 Dysthe, Olga, Det flerstämmiga klassrummet: 2000, sid 52 
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respekt mellan deltagarna också en förutsättning. Det ena kommer inte före det 
andra. Genom en dialog får jag en bild om mig själv vilket i sig är en 
nödvändighet för att både få självtillit och tillit till andra. Genom respekt till 
andra i samtalet genererar det ur mitt perspektiv jämlikhet. Jämlikhet i dialogen 
är något Hellspong ser som en viktig faktor i kunskapsförhandlingen. Om det 
nu skulle vara så att vissa elever i mitt material inte har självtillit skulle det 
kunna vara en av anledningarna att de väljer att vara tysta.  
   Enligt Dysthe leder tron på att man inte kommer att göra bra ifrån sig också 
till att man inte försöker. Men försöker man inte, kommer den tron att sitta kvar 
trots att den inte är bekräftad. Tilliten till läraren och de andra eleverna är en 
förutsättning för en äkta dialog. 30 
   Allt det här kräver övning, tillit tror jag är något som byggs upp under en 
längre tid. Det är för mig intressant att man i didaktiken är medveten om vikten 
av pistis för att en dialog ska kunna ta fart. Men hur skapar man tillit? Känner 
didaktiken till det?  
 
 
8.3.2 Språket  
 
Språket är förstås av central betydelse i den sociala undervisningsformen. Dels 
har den allmän funktion – att kunna formulera det man vill ha sagt. För 
Vygotskij har språket en mer fundamental betydelse för kunskapen. Att lära sig 
prata är att lära sig tänka. 31 
   Enligt Dyshte själv, är den viktigaste pedagogiska konsekvensen av hennes 
undersökning att genom samspel mellan det skriftliga och muntliga språket kan 
läraren skapa de bästa förutsättningarna för olika elever. För hon hävdar att 
vissa elever är ”muntliga tänkare” och andra är ”skriftliga tänkare” och genom 
det samspelet ökar flerstämmigheten i och med att alla skriver, även om endast 
en del talar.32 Det är förstås en bra början. Men målet måste väl ändå vara att 
fler ska delta muntligt. Att acceptera att vissa är skriftliga tänkare är ur 
pedagogiskt perspektiv viktigt, samtidigt accepterar man konsekvenserna av det 
skriftliga tänkandet: vissa elever kommer att vara betydligt mindre verbalt 
aktiva. Här stannar Dysthe i sin forskning. Hon talar om att de tillbakadragna 
och blyga eleverna i studien betonade att det var viktigt för de att få en ”röst” 
genom det skrivna ordet i och med att de nästan aldrig öppnade munnen i 
klassen. Hon nöjer sig med det. För retoriken, menar jag, skulle det inte vara 
tillräckligt. Det skriftliga tänkandet skulle vara en ingång för de mindre talföra 
eleverna att tala mer. Jag ser inte heller några tecken på att de andra forskarna i 
min studie har problematiserat det här. Jag tolkar Englund som att han har en 
vision om att eleverna själva ska sköta klassamtalet, men han kommer inte med 
några konkreta medel för hur det ska uppstå ett konstruktivt samtal. Är hans 
tanke att om man bara släpper ordet fritt, kommer alla att tala och visa tolerans 
och respekt? Och hur tänker Hellspong sig att eleverna ska aktiveras? Jag 
saknar tydlighet även hos honom. 
   Trots att inte alla medverkar muntligt i diskussionen menar Vygotskij att det 
inte innebär att de som i det här fallet talar mindre (om vi ska förmoda att de 
också kan mindre, vilket kan te sig naivt) inte skulle lära sig något av en dialog. 

                                                 
30 Dysthe, Olga, Det flerstämmiga klassrummet: 2000, sid 64 
31 Dysthe, Olga, Det flerstämmiga klassrummet: 2000, sid 55 
32 Dysthe, Olga, Det flerstämmiga klassrummet: 2000, sid 238 
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Det är snarare tvärtom. Läraren och de elever som är aktiva i dialogen har en 
betydande vägledande roll för den elev som är minst orienterad i ämnet och den 
sociala undervisningsformen. Vygotskij hävdar dessutom att den ”nära 
utvecklingszonen” är central för lärandet. Han definierar den på följande sätt: 
 
…avståndet mellan den verkliga utvecklingsnivå eleven befinner sig på (som visar sig vid 
självständig problemlösning) och nivån på den möjliga utveckling som skulle kunna vara för 
handen genom en problemlösning under den vuxnes ledning eller i samarbete mellan andra 
elever som  kommit längre (”more capable peers”) 33 
 
Därför kan jag nu med glädje nästan utesluta att de tysta eleverna inte lärde sig 
något på lektionen.  
   Jag saknar dock några ord från Vygotskij om den mer erfarnes utveckling i en 
dialog med den mindre erfarne. Min egen erfarenhet av det säger mig att jag lär 
mig otroligt mycket själv av att ”lära” andra. Detta genom att jag får möjlighet 
att sätta ord på min kunskap och kanske till och med upptäcka brister i den som 
en konsekvens av att jag sätter in kunskapen i ett sammanhang som präglas av 
ifrågasättanden.34  
 
 
 
8.3.3 Lärarens roll 
 
”Jag känner mer att det är deras lektion. Jag är där för att hjälpa dem, för att 
vägleda dem och kanske styra dem och kanske ge de lite mer tankar och idéer.” 
   Läraren - citat ur intervjun 
 
Egentligen är det endast Thomas Englund som bortser från lärarens viktiga roll 
i den sociala undervisningsformen. Inte någonstans i hans definition av 
deliberativa samtal ingår läraren som en tillgång. Snarare tvärtom. Deliberativa 
samtal är enligt Englund bl.a ”samtal med inslag utan direkt lärarledning, d.v.s 
argumentativa samtal för att lösa olika problem respektive att belysa olika 
problem utifrån skilda synvinklar men utan närvaro av läraren.” 35 Englund 
skriver inte om hur eller varför inte läraren ska vara närvarande. Jag saknar en 
förklaring och ställer mig därför också skeptisk till hans hållning.  
   De andra dialogteoretikerna har välgrundade tankar kring varför läraren har 
en betydelsefull roll i den sociala undervisningsformen. Och Dysthe och 
Hellspong har också tankar om hur läraren ska gå tillväga, men jag skulle önska 
att de utvecklade idéerna för att läraren ska kunna tillämpa den dialogiska 
pedagogiken.  
   Enligt Vygotskij har läraren en viktig roll. Hon ska se till att främja elevens 
utveckling genom att styra och vägleda denne i sin individuella kognitiva 
process. Mötet mellan elev och lärare bidrar till både aktivitet och kreativitet.36 
Potentialen hos varje elev ska iakttas av läraren och undervisningen bör präglas 
av ett samspel mellan elever och läraren eller elever och elever, vilket främjar 
kunskapsutvecklingen. 37 Hur den kunskapsfrämjningen kan se ut, går Dysthe 

                                                 
33 Dysthe, Olga, Det flerstämmiga klassrummet: 2000, sid 55 
34 Bråten, Ivar (red.), Vygotskij och pedagogiken, 1996. sid 26-27 
35 http://www.kk.kau.se/svenska/amnesdidaktik2005/pdf/tomas_englund.pdf 
36 Bråten, Ivar (red.), Vygotskij och pedagogiken, 1996. sid 23-24 
37 Dysthe, Olga, Det flerstämmiga klassrummet: 2000, sid 55 
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mer specifikt in på. Hon menar att för att undervisningen ska vara 
kunskapsfrämjande i dialogisk form är de autentiska frågorna en viktig ingång. 
Det är frågor som inte på förhand har ett bestämt svar. Det är öppna frågor som 
ger utrymme för olika svar – svar vilka det kan diskuteras kring likt i en 
kunskapsförhandling. Vad som skiljer de autentiska frågorna från facitliknande 
frågor är att läraren inte sitter inne med svaret, utan eleverna har möjlighet att 
komma med egna inlägg som kan tolkas som svar, i alla fall tillfälliga svar.  
Hellspong har en mer konkret modell som betonar, inte bara inläggen, utan 
även argumentationens vikt för ett kunskapsutvecklande samtal. Men på samma 
sätt som med Hellspongs problemfrågor, är de autentiska frågornas syfte att få 
eleven att tänka och reflektera över det som sägs i klassrummet. Det ger också 
läraren en chans att följa upp elevens tankar och reflektioner uppföljning och 
positiv bedömning. 38 Uppföljningen tycker jag på flera plan kan likställas med 
talhandlingen reglering. På samma sätt som regleringen innebär uppföljningen 
att läraren eller någon annan elev bygger vidare på en elevs tanke, genom att 
interagera svaret i det fortsatta samtalet. Man fördjupar samtalet genom 
uppföljning eller reglering. Vad som skiljer uppföljning och reglering åt, vad 
jag kan se, är att regleringen även styr samtalet åt ett annat håll, d.v.s samtalet 
styrs in på ett annat spår genom exempelvis nya frågor. Och till skillnad från 
regleringen är uppföljningen en slags bekräftelse på att en elevs svar är ”rätt”, 
eller att det i alla fall räckte till och var bra. 39 Det tyder inte alltid en reglering 
på, det kan till och med vara tvärtom då den kan syfta på att styra in samtalet på 
ett annat spår än det aktuella. 
   Jag finner det märkligt att Dysthe inte har med några begrepp i sin 
undervisning som kan jämföras med den senare beskrivningen av reglering, 
d.v.s lärarens eller elevens ”ansvar” att styra in samtalet på ”rätt” spår när det  
är på väg att spåra ur. Jag ser alltså ingen metod för att göra detta. 
   Den positiva bedömningen är ett annat begrepp som Dysthe använder sig av i 
analysen. Hon tittar på huruvida läraren använder sig av vad eleverna säger i 
undervisningen. Det vill säga att en elev ändrar riktning på eller modifierar 
samtalets gång och att läraren visar att det är något positivt. Detta förutsätter att 
läraren ser eleven som en kunskapskälla. (i en klassiska monologisk 
undervisning kan detta uppenbarligen inte ske, didaktiken är ju så uppbyggd att 
läraren sitter inne med svaren).40 
   Trots att det finns en stor medvetenhet bland lärarna i dag att dialogen i 
klassrummet har betydelse för kunskapsinlärningen, är det långt ifrån alla som 
använder sig av den. Dysthe nämner Ulf Lundgren som föreslagit att det beror 
på behovet av kontroll från lärarens sida. Men utifrån mitt perspektiv ser jag att 
läraren också i en dialog kan behålla kontrollen, genom att t.ex använda sig av 
reglering/uppföljning. Läraren sitter inte alltid (särkilt inte vid 
problemfrågor/autentiska frågor) på svaret, men ingen kan bortse ifrån att om 
hon har redskapen för hur en dialogisk undervisning kan se ut, också har en 
viktig roll i dialogen. Kalla det kontroll eller inte. Det är var Dysthe också 
syftar på – läraren har kontroll över skrivandet och samtalandet, samtidigt som 
det är elevernas texter (utgångspunkt för diskussionen) som står i centrum. På 
så vis har både elever och lärare kontroll över undervisningen.41 

                                                 
38 Dysthe, Olga, Det flerstämmiga klassrummet: 2000, sid 58-59 
39 Dysthe, Olga, Det flerstämmiga klassrummet: 2000, sid 59 
40 Dysthe, Olga, Det flerstämmiga klassrummet: 2000, sid 60 
41 Dysthe, Olga, Det flerstämmiga klassrummet: 2000, sid 224 
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Kan det vara så att de bara inte har redskapen för att få igång en dialog?  
Enligt Dysthe är det viktigt att läraren hjälper eleverna med att handskas med 
flerstämmigheten. Oftast är det i konfrontationen som eleven har möjlighet att 
hitta sin egen åsikt. Den är viktig för inlärningen och därför har läraren ett 
ansvar för att åsikterna tematiseras och att eleverna reflekterar över sina åsikter 
för att allt ska få en mening.42 Man kan se läraren som regissören i ett 
skådespel.  
 
 
8.3.4 Konflikten som generator? 
 
Svenskarna är kända för att vara konflikträdda. Ser man den egenskapen ur ett 
pedagogiskt eller retoriskt perspektiv är den inte till fördel för svenskarna, det 
menar i alla fall Hellspong, Dysthe, Mouffe och Bakhtin. 
 
Enligt Dysthe är det viktigt att läraren hjälper eleverna med att handskas med 
flerstämmigheten. Till skillnad från Englunds idé om en konfliktfri dialog vars 
strävan är att nå konsensus hävdar Dysthe att det oftast är i konfrontationen som 
eleven har möjlighet att hitta sin egen åsikt. Den är viktig för inlärningen och 
därför har läraren ett ansvar för att åsikterna tematiseras och att eleverna 
reflekterar över sina åsikter för att allt ska få en mening.43 
Vidare förespråkar Mouffes modell konfrontation i den deliberativa genren. 
Hon har en liknade syn på konfrontationen som något fruktbart, precis som 
Hellspong har i sin förhandlingsmodell. Konflikter måste erkännas och 
legitimeras utan ett auktoritärt ingripande, vilket jag också ser som en viktig del 
av den demokratiska processen (utan att förväxla det med vägledning av 
diskussion i kunskapsutvecklande syfte från en auktoritet, så som läraren gör i 
mitt material). Mouffe menar att en vibrerande strid hör hemma i en demokrati. 
Om detta inte tillåts, utan konsensus är det gyllene målet, kan det leda till apati 
och missnöje, vilket i sin tur kan leda till olika konflikter i samhället.44 
    
Hellspong talar inte explicit om att en konflikt i en kunskapsförhandling är ett 
ideal, men han poängterar att konflikten måste få utrymme om den behövs för 
förhandlingens djup. Ur kraftmätningen menar Hellspong att kunskapen att 
övertyga kommer. När man har delade meningar om något, krävs det också att 
man diskuterar saken, det är inte meningen att man måste vara överens. Den 
elev eller lärare som talar mest övertygande, ”vinner” också diskussionen. 45 
Hellspong tar också ett längre kliv än Dysthe och menar att uppgörelsen i den 
här kontexten innebär att man har ett intresse av att söka komma överens, 
genom att man formulerar och motiverar åsikter som de flesta kan godta. Å 
andra sidan kan man se uppgörelsen som att man kommer överens om att man 
inte är överens, men att man förhoppningsvis blivit klokare i frågan genom att 
man tagit till sig andras perspektiv och att man har fått en ökad respekt för 
andras rätt att tycka annorlunda i frågan.46 

                                                 
42 Dysthe, Olga, Det flerstämmiga klassrummet: 2000, sid 231 
43 Dysthe, Olga, Det flerstämmiga klassrummet: 2000, sid 231 
44 Weiner, Gudrun, Att strida med ord, 2006: sid 105-106 
45 Hellspong 2005 
46 Hellspong 2005 
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I Bakhtins47 bemärkelse sker förståelsen inte per automatik genom överföring 
av meningar mellan parter. Den sker snarare när mottagaren aktivt går 
”budskapet” tillmötes, vilket sker genom någon form av reaktion hos 
mottagaren. Retorikens syn på reflektion som något kunskapsfrämjande dyker 
också upp i Bakhtins lära. Och det mest intressanta och vad som kan länkas till 
hellspong syn på motsättningar i dialogen, är just Bakhtins lika syn på 
konflikten i dialogen. När olika perspektiv möts, det är då mening skapas. Det 
är i spänningen mellan parterna som reflektion och tolkning är som mest 
närvarande, vilket gör att ny förståelse uppstår. Dialogen har ett speciellt 
förhållande som Bakthin belyser i sina teorier. Det är just mångfalden av 
deltagarnas bakgrund, bakgrundskunskap, dialekter, åsikter o.s.v, som gör 
dialogen intressant och som framför allt vidgar vår förståelse. Han ser alltså inte 
olikheten som något hinder, utan snarare som en tillgång till kunskap.  
 
 
8.3.5 Deliberativ demokrati  
 
Genomgående för min uppsats är funderingar kring den demokratiska aspekten 
i egentligen alla retoriska situationer, men särskilt när det kommer till 
deliberativa samtal likt den i min undersökning. Frågor jag funderat över är: Är 
det demokratiskt när hälften talar och hälften inte? I en demokrati har man väl 
också rätten att få vara tyst? Vems ansvar är det att se till att samtalet är 
demokratiskt? Och vem eller vilken modell kan tala om för mig om ett samtal 
är av demokratisk karaktär? Jag tycker det är intressant i och med att begreppet 
demokrati får väldigt stort utrymme i den retoriska diskursen. Och för mig är 
det inte helt oproblematiskt. 
   Det finns en motsättning mellan retorik och demokrati. Demokratin är en 
förutsättning för deliberativa samtal, diskussioner och debatter men den är 
också ett maktmedel som kan utnyttjas av såväl goda som onda syften. Så, den 
etiska aspekten är ofrånkomlig när det gäller talarens roll vid sammanhang när 
det gäller att vinna lyssnarnas förtroende, särskilt vid samtal av deliberativ 
karaktär. Jag vill ha med den aspekten av retoriken i min uppsats då jag 
funderat på om man någonsin kan tala om demokrati i vid bemärkelse vid 
deliberativa samtal.48 
   Den deliberativa genren är komplex så till vida att det, förutom demokratiska 
problem, även finns andra svårigheter med den. Aristoteles var en av de största 
anhängarna till genren då den ligger närmast den etiska disciplinen och 
statsläran, men som samtidigt såg problem med den: ”1/deliberativa 
diskussioner handlar mest om innebörder, betydelser och i mindre utsträckning 
om slutgiltiga mål, resultat; 2/deliberation fokuserar mest på framtiden, vad 
som då ska göras, och framtiden är alltid dunkel och oviss; 3/deliberativa 
överläggningar leder till beslut som är föreskrivande eller befallande och 
samtidigt tvingande för hela folket; 4/deliberation är flerstämmig då den måste 
anpassas till många olika röster.49  
   Komplexiteten i en deliberativ demokrati är något som dagens filosofer, 
sociologer och statsvetare försöker hitta lösningar på. Man har kommit överens 
om att vissa beståndsdelar måste prägla en deliberativ demokrati, vilka är: 

                                                 
47 Bakhtin 1981 
48 Weiner, Gudrun, Att strida med ord, 2006: sid 99 
49 Hart & Dillard 2001: sid 210  
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”1/grundläggande villkor för demokratisk samexistens skapas genom en öppen 
diskussion mellan jämlika medborgare; 2/rationalitet och legitimitet i offentligt 
beslutsfattande uppnås bäst genom deliberation; 3/deltagarna i den deliberativa 
processen agerar som fria och jämlika individer.50  
 
Hur fri och jämlik är man i en heterogen konstellation av människor? Jag tycker 
inte att man problematiserar antagandet ordentligt. Fri i motsats till 
förväntningar, jämlik i motsats till politisk korrekthet. Är jämlik detsamma som 
lika värde? Det finns alltid människor som har ett starkare ethos eller större 
(verbal, social) makt än andra. Det är just begreppen frihet och jämlikhet i en 
deliberativ ”demokrati” som jag vänder mig emot, jag skulle vilja att man intog 
ett mer nyanserat förhållande till begreppen. Frihet och jämlikhet tänker jag mig 
till viss grad har att göra med självförtroende. Så länge retoriken inte ha fått 
genomslag i undervisningen, och då menar jag praktiska övningar så som 
muntlig framställning i olika former, kan man heller inte tala om frihet och 
jämlikhet. Muntlig framställning i olika former ökar självförtroendet hos en 
elev, vilket också gör att denne per automatik ”tar för sig” mer i en situation likt 
en kunskapsförhandling då den genom den muntliga framställningen inför 
samma konstellation av människor har tagit sig en annan roll – en mer ”jämlik” 
roll.  
 
Med ovanstående bakgrund av min kritiska hållning av demokrati som ett 
allmänt praxis i deliberativa samtal ser jag Mouffes agonistiska modell som 
intressant. Den antagonistiska modellen hycklar inte med demokratiaspekten, 
man är medveten om den verbala och sociala makten som kan förekomma (eller 
snarare alltid förekommer) i deliberativa samtal. Vidare är hon inte heller ute 
efter att en deliberativ diskussion måste åstadkomma konsensus, vilket enligt 
mig är en mer realistisk hållning till genren, som också Hellspongs 
förhandlingsmodell förespråkar. 
 
Demokrati är ett komplext begrepp som är svårt att analysera och tillämpa, 
särskilt när det gäller undervisning. En forskare som gjort det relativt lätt för sig 
i beskrivningen av hur den kan se ut, är Englund. ”Deliberativa samtal är samtal 
som alltid innebär tolerans och respekt för den konkreta andra; det handlar bl.a 
om att lära sig att lyssna på den andres argument.”51 Tolerans och respekt, 
punkt. 
   
 
Hellspong ger sig på begreppet deliberativ demokrati närmare och nämner 
några saker läraren bör tänka på: 
 
1)Det är viktigt att många elever är med i dialogen som förhandlare. Det gäller 
alltså att skapa en öppen och tillåtande atmosfär i klassrummet för att även de   
tysta eller blyga eleverna ska på chansen att belysa problemet. Eleverna ska få 
tillfälle att förbereda diskussionen genom att samarbeta i smågrupper och få 
retorisk träning.  
2)För att eleverna ska vara förberedda på samhällets krav på aktiva och 
kompetenta medborgare är det viktigt att även låta eleverna komma med egna 

                                                 
50 Premfors & Roth 2004:sid 12 
51 http://www.kk.kau.se/svenska/amnesdidaktik2005/pdf/tomas_englund.pdf 
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förslag på förhandlingsämnen utifrån vad som står i läroböckerna eller över vad 
som händer i omvärlden. Det är också viktigt för att kunna förhålla sig kritiskt 
till kunskap. Alla förslag behöver inte komma från läraren. 
3)Som lärare kan det vara av vikt att man låter eleverna få känna att deras 
diskussioner betyder något utanför skolans värld, för det som överläggs om i en 
förhandling kan ibland också omsättas i yttre handlingar. Då får också eleverna 
prova på att vara en demokrat och att ta samhällsansvar. Kanske skulle man 
kunna göra ett projekt för allmänheten om religion och fördomar.52 
   Jag tolkar Hellspong som att han tänker sig att förhandlingen i sig har en 
demokratiserande effekt, att alla vänjer sig och de flesta blir djärvare. Så kan 
det vara. Men samtidigt tänker jag mig återigen rollerna som eleverna har i 
klassen som ett eventuellt hinder. Det är svårt att ta sig ur en roll som passiv 
talare till att snabbt övergå till att bli aktiv. Därför tror jag att processen är 
långsammare och kräver många retoriska övningar i kombination med 
kunskapsförhandling. Om övningarna inte helt och hållet skulle vara ett 
förstadium till förhandlingen? Min erfarenhet är att de många smågruppsarbeten 
som jag har varit delaktig i under min utbildning och som förutsätter ett aktivt 
muntligt deltagande från alla i gruppen, inte per automatik fungerar för att man 
träffas regelbundet och faktiskt har ett arbete som måste uträttas. Roller är svåra 
att förändra men min erfarenhet säger mig att det är genom de retoriska 
övningarna som det kan ske. Därför tror jag att Hellspong kan belysa de 
retoriska övningarna ännu mer som ett förstadium till förhandlingen. 
 

 
8.4 Hellspong vs Dysthe 
 
Dysthe visar i sin studie på tre villkor för en hög inlärningspotential; 
engagemang, delaktighet och höga förväntningar.  
   Hellspongs förhandlingsmodell i sex olika delar (behov, samarbete, 
motsättning, överläggning, kraftmätning och uppgörelse) är en modell som ska 
främja det kreativa kunskapandet för eleverna vilket i sin tur är villkor för en 
hög inlärningspotential. Vissa likheter mellan Dysthes och Hellspongs villkor 
kan urskiljas. Nedan ska jag redogöra för dem.  Vid sin beskrivning av 
deliberativa samtal använder sig Englund av begrepp som tolerans, respekt, 
lyssnande, konsensus, ifrågasättande men utvecklar inte de närmare som en 
förutsättning för inlärning. Därför är Englund inte med i det här avsnittet.    
 
 
8.4.1 Engagemang och Behov 
 
Engagemang förutsätter att eleverna är intresserade av innehållet, ämnet och de 
frågeställningar som är aktuella. Genom autentiska frågor, då eleverna dras in i 
samtalet har eleverna i studien visat på stort engagemang i det tema som 
diskuteras. För att läraren ska finna intresse och relevans i att använda sig av 
autentiska frågor i undervisningen förutsätter det att hon anser att eleverna har 
något att bidra med i samtalet/ämnet. Den tillförlitligheten är en betingelse för 
engagemang hos eleverna. En annan betingelse är att eleverna ser sambanden 
mellan det de ska lära sig och sitt liv och sina egna erfarenheter. Den sista 

                                                 
52 Hellspong 2005 
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betingelsen för engagemang är att eleverna har viss kontroll över 
inlärningsmålen och inlärningsmetoderna. Dysthes studie visar nämligen att 
lärarens erfarenhet och kunskap om de här inlärningsaktiviteterna är en 
förutsättning för betingelsernas uppkomst.53  
   Precis som Dysthe är Hellspongs utgångspunkt för en kunskapsförhandling de 
autentiska frågorna som han väljer att benämna öppna frågor.  
   Engagemanget Dyshte har med i sin modell som ett villkor för inlärning 
kopplar jag instinktivt till Hellspongs första punkt behov. Behov är synonymt 
med begreppen önskan och längtan. Utan en önskan och längtan efter att lära 
sig något utesluter jag att ett engagemang kan infinna sig vid en 
inlärningsprocess. Behovet tänker jag mig kan ge sig uttryck på olika sätt. På ett 
individuellt plan kan förstås behovet vara att ”få sin mening i frågan prövad, 
fördjupad, förbättrad och erkänd av andra”54. Det behovet kräver förstås ett 
engagemang för att eleven överhuvudtaget ska ta sig plats att få sin mening 
prövad o.s.v. Engagemanget grundas alltså i något slags behov. Men grundas ett 
behov alltid i ett engagemang? Jag tror inte det. Min tanke är att ett 
engagemang är mer lättutplånat än ett behov. Därför är det viktigt att 
undervisningen engagerar eleverna till att uttrycka sina behov. Vem har 
ansvaret? Läraren och eleverna. 
    Läraren måste fundera på vilka behov eleverna har av att samtala om ett visst 
ämne.55 När hon har listat ut det tänker jag mig att hon dessutom måste ha 
förmågan att engagera eleverna. Parallellt med det anser jag att eleverna har 
ansvar att tillsammans skapa en tillåtande atmosfär i klassrummet. Då kommer 
vi genast vidare till likheterna mellan delaktighet och samarbete. 
 
8.4.2 Delaktighet och samarbete 
 
Dyshte utgår från att språket, i form av att formulera egna tankar och åsikter 
som knyter an ny och tidigare kunskap, har en viktig roll i inlärningsprocessen. 
Finns det då inte utrymme för eleverna att själva delta via språket/talet i det 
dialogiska klassrummet, minskar också inlärningspotentialen. 56 Visar läraren 
att det eleverna säger och tänker är intressant och värt att kommentera, ökar det 
också elevernas självrespekt, vilket i sin tur leder till att eleverna vågar chansa 
och ta sig an svårare utmaningar. 57  
   Samarbetet i kunskapsförhandlingen, enligt Hellspong, handlar till stor del om 
perspektivbyte. Att låta eleverna vara delaktig med sina perspektiv i 
undervisningen och som lärare ta elevernas inlägg på allvar, menar Hellspong, 
uppmuntrar till ett genuint samarbete. 58  
   Jag skulle vilja påstå att delaktighet inte grundas i samarbete men att ett 
samarbete grundas i delaktighet. Hur då? Jag tänker att man kan vara delaktig 
utan att samarbeta med varandra. I en klassrumsdialog kan i stort sätt vem som 
helst vara delaktig genom att ta ordet när som helst utan att ta hänsyn eller 
lyssna till sina klasskamrater och läraren kanske nöjer sig med att ett perspektiv 

                                                 
53 Dysthe, Olga, Det flerstämmiga klassrummet: 2000, sid 238-240 
54 Hellspong, 2005: sid 236 
55 Hellspong 2005 
56 Dysthe, Olga, Det flerstämmiga klassrummet: 2000, sid 240 
 
57 Dysthe, Olga, Det flerstämmiga klassrummet: 2000, sid 241 
58 Hellspong (2005) 
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mer än sitt eget har fått träda fram under lektionen. Däremot, i ett samarbete 
anser jag att det mer handlar om att lyssna till varandra och acceptera varandras 
perspektiv och låta alla få vara delaktiga utifrån sina behov. Vid en sådan 
problematisering av begreppen delaktighet och samarbete kan jag tycka att 
Hellspong har kommit längre i sin insikt om villkoren för inlärning än vad 
Dysthe har gjort. 
 
 
8.4.3 Höga förväntningar och överläggning/kraftmätning 
 
”Fallstudierna visar genomgående hur viktigt det är med högt ställda 
förväntningar, men också hur dessa måste gå hand i hand med stöd från lärarens 
sida. Då eleverna befinner sig i sin nära utvecklingszon, kan de oavsett hur höga 
förväntningarna är inte lyfta sig själva i håret.”59 Vidare skriver Dysthe att om  
läraren visar att det eleverna säger och tänker är intressant och värt att 
kommentera, ökar det också elevernas självrespekt, vilket i sin tur leder till att 
eleverna vågar chansa och ta sig an svårare utmaningar. Är förväntningarna att 
eleverna ska tänka, gäller det också att läraren behandlar de som att de gör det. 
Ett sätt som läraren kan visa det på, är att ställa autentiska frågor och ta svaren 
på allvar.60 
   De autentiska frågorna/öppna frågorna har till syfte att fördjupa 
kunskapsutvecklingen hos eleverna (och hos läraren förstås). Frågorna har jag 
av egen erfarenhet upptäckt kan vara provocerande för elever som inte är vana 
vid att ge skäl för sina åsikter. Jag ser de också som användbara när läraren eller 
någon elev önskar ett skäl från någon i diskussionen. När man ger skäl för sina 
åsikter i dialogen kallar Hellspong det för överläggning.  
   Enligt Hellspong har överläggningen till syfte att öva eleverna i att utveckla 
sina åsikter och ge skäl för dem, man gör med andra ord en kritisk prövning av 
olika åsikter. Överläggningen utesluter inte på något sätt faktakunskaper, de 
ingår snarare som en del av överläggningen – de är skäl för resonemang i stället 
för konventionella faktaredovisningar. Statisk kunskap blir på så vis dynamisk 
kunskap genom att den sortens undervisning uppmuntrar eleverna till 
dialog/diskussion med varandra och med läraren. Det i sin tur gör att man 
använder sin kunskap och förhåller sig genom den till den värld man lever i.61  
   Genom överläggningen tvingas skälen för åsikterna fram. Skälen höjer nivån 
på kunskapen vilket också Dysthe ser som ett villkor för hög 
inlärningspotential.  
Jag saknar dock villkoret motsättning hos Dyshte. Hon hänvisar till Bakthin62  
och hans syn på konflikten i dialogen; när olika perspektiv möts, det är då 
mening skapas. Det är i spänningen mellan parterna som reflektion och tolkning 
är som mest närvarande, vilket gör att ny förståelse uppstår. Dialogen har ett 
speciellt förhållande som Bakthin belyser i sina teorier. Det är just mångfalden 
av deltagarnas bakgrund, bakgrundskunskap, dialekter, åsikter och så vidare 
som gör dialogen intressant och som framför allt vidgar vår förståelse. Han ser 
inte olikheten som något hinder, utan snarare som en tillgång till kunskap. 63 

                                                 
59 Dysthe, Olga, Det flerstämmiga klassrummet: 2000, sid 242-243 
60 Dysthe, Olga, Det flerstämmiga klassrummet: 2000, sid 241 
61 Hellspong (2005) 
62 Bakthin (1981) 
63 Dysthe, Olga, Det flerstämmiga klassrummet: 2000, sid 231 
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   Hellspong ser också motsättningen som kunskapsfrämjande och har fasen 
som en viktig del i sin förhandlingsmodell. Dysthe hänvisar till Bakthin och 
hans teori om konflikten som kunskapsfrämjande men hon har inte med den 
som ett villkor, vilket hon enligt min mening borde haft i och med att 
konflikt/motsättning uppstår vid de autentiska frågorna.  
 
Ovan analys förutsätter på något sätt en lärare som (i alla fall till en början) tar 
ansvar för villkoren. Hur ser Englunds villkor för inlärning ut när han snabbt 
utesluter läraren ur det deliberativa samtalet? Det är ingen som vet. 
 

 
9. Sammanfattning 
 
Dialogen – kalla den deliberativt samtal, det flerstämmiga klassrummet eller 
demokratisk förhandlingsmodell – är ett ideal för kunskapsutveckling. Det 
talade ordet har en central uppgift i den personliga utvecklingen, i 
demokratifrågan och för inlärningsprocessen.  
   Trots denna konsensus kring dialogen är den olika genomtänkt. Hellspong är 
den enda dialogteoretikerna som har en modell för hur dialogen bör se ut, vilka 
krav den ska uppfylla på en mer konkret nivå. Hellspong problematiserar 
demokratiaspekten på ett medvetet och uttryckt vis samtidigt som han ser en 
lösning på hur man kan uppnå dess bärande krafter. Dysthe och Englund talar 
om demokrati utan att uttrycka att det är demokrati de talar om. Dysthe är dock 
den enda som uttryckligen tala om tillit. Det förvånar mig att Hellspong inte 
lyfter tilliten som en förutsättning för demokratin, mer än vad han gör. Han talar 
indirekt om den genomgående i sin teori, men när retoriken har lärt oss att tillit 
är fundamental för all lyckad kommunikation, blir jag förvånad över att han inte 
uttryckligen nämner tilliten mer direkt som en förutsättning även för 
kunskapsförhandlingen.  
 
Konflikten som meningsskapande och lärarens ansvar i dialogen är två likheter 
mellan Dysthe och Hellspong. Därför skiljer sig Englund dramatiskt från dem 
då han inte vill erkänna varken konflikten eller läraren som betydelsefull för 
dialogen. När Englund utesluter läraren som en viktig del av dialogen, har han 
inte då hoppat några årtionden i förväg? Jag tror nämligen att det är en lång 
process att få till en mer djupgående dialog i de svenska klassrummen, för såväl 
elever som lärare, och hur kan då Englund börja med att utesluta läraren? 
Många frågor väcks kring Englunds idé om dialogen. Därför är det viktigt att 
någon besvarar dem. Kanske är det det som förhandlingsmodellen gör? 
 
Både Hellspong och Dysthe är konkreta när de talar om hur ett förstadium till 
klassrumsdialogen kan se ut, de talar om att prata i mindre grupper och det 
individuella skrivandet som en drivande faktor till dialog. Men det är endast 
Dysthe som bejakar skrivandet som en fullgod aktivitet i klassrumsdialogen. 
Hon menar på att det finns ”skriftliga tänkare” och ”muntliga tänkare” och att 
båda varianterna är nog. Hellspong synliggör inte skrivandet som en fullgod 
aktivitet för dialogen, utan jag tolkar honom som att han förutsätter att alla kan 
bli ”muntliga tänkare”. Jag tolkar Englund som att även han förutsätter en 
dialog där alla är verbalt aktiva. Tänk om det inte är så? Ingen av dem 
problematiserar det. Dysthe förnekar inte, utan snarare bejakar, att inte alla i 

 49



Maria Linde C-uppsats i Retorik 
Klassrumsdialog som kunskapsförhandling? 

klassen kommer att vara med i dialogen. Om nu Hellspongs ambition är att alla 
ska vara verbalt aktiva, borde han inte lyfta förberedande talövningar en nivå 
högre? 
   I Englunds modell finns inga konkreta ramar för hur ett deliberativt samtal 
ska gå till, bara hans egen definition av vad ett deliberativt samtal är. Hur tänker 
han sig att deliberativa samtal ska sprida sig inom skolpedagogiken utan några 
förhållningssätt? Förvisso borde Dysthe och Hellspong också vara mer 
konkreta. För mig finns inte många frågor kring de pedagogiska tankarna, men 
desto fler funderingar kring hur arbetet med dialogen ska se ut i praktiken. Och 
jag tror att lärare kan ställa sig liknande frågor. Kanske är en handlingsplan 
nästa steg i riktning mot det dialogiska klassrummet?  
 
 

 
10. Slutdiskussion 
 
I egenskap av elev-lärarroll finns det väl andra aspekter av en dialogisk 
undervisningsform. Så som roller, vad förväntas av mig och dig, kan jag 
hävda och argumentera för något som kanske strider mot den ”riktiga 
kunskapen”. Med bakgrund av hur undervisningen ser ut idag känns det som 
att det är långt kvar till att vi har lyckats övertyga lärare och elever om att 
”den riktiga kunskapen” (elevens bild av att läraren sitter inne med sanningen) 
kan diskuteras. Är inte läraren övertygad, hur ska då eleverna kunna bli det? 
Lärarutbildningen måste helt enkelt präglas av samma didaktik som läraren 
sedan ska verkställa i yrkeslivet.  
   Övertygelsen är en förutsättning för att en diskussion överhuvudtaget kan 
tänkas förverkligas. Som elev tror jag (dels av egen erfarenhet) att man är 
rädd att ha missförstått fakta eller att ”säga något som låter dumt”, vilket i sin 
tur kommer att hindra eleven från att uttala sig i en diskussion. Att kastas ut i 
en argumenterande undervisningsform, där man dessutom ska bli bedömd 
utifrån sitt deltagande, är kanske inte rättvist. Bör kanske talövningar och 
argumentation vara en förberedande fas inför just sådana här förhandlingar? 
Talövningar öppnar upp talspärrar och självförtroendet höjs märkbart. Så 
varför inte börja där? Argumentationsövningar ökar den tekniska kunskapen 
för en diskussion och tränar eleverna i att kritiskt förhålla sig till den talande 
och skrivande ”riktiga kunskapen”.  Man kanske ska gå från det lilla till det 
stora så att säga.  Och blir inte resultatet att det är de redan talföra som tar 
mest plats i en diskussion av förhandlingskaraktär om den förberedande fasen 
utesluts?  
   Jag har nämnt att jag saknar konkretion i Hellspongs modell över hur lärare 
och elever ska göra för att få till en kunskapsutvecklande dialog i 
klassrummet. Men är det den förberedande fasen som är det konkreta? För 
kanske, om elever tidigt tränas i retorik, blir det naturligt för elever och lärare 
att föra en kunskapsförhandling utan exakta direktiv. Är det därför Hellspong 
utesluter manualer? Eller är det som jag tidigare nämnt nästa steg att utforma 
en handlingsplan? 
   Att använda sig av Hellspongs modell passar bra för att förklara vad som 
händer i klassrummet, om man är beredd på att problematisera de sex 
dimensionerna och talhandlingarna i en diskussion. Det har varit svårt att inte  
föra en diskussion i samband med analysen, särskilt vad gäller de sex 
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dimensionerna, eftersom man måste ge skäl för varför man väljer att tolka 
dialogen som man gör. Märkbart problem uppstod vid den första dimensionen 
(behov) som var svårt att analysera i ett specifikt sammanhang taget ur sin 
kontext. Spontant känner jag att det krävs en problematisering och 
konkretisering av behovsdimensionen för att den delen av analysen inte 
endast ska präglas av en mängd antaganden.  
   När det gäller dimensionen överläggning tänker jag mig att Hellspong 
skulle kunna fundera över om den inte är väl snäv, med tanke på att jag i 
analysen såg exempel på hur en elev kunde få klasskamraterna att lyssna och 
vilja delta i överläggningen, utan att vara rustad med språkliga färdigheter 
(som enligt Hellspong är en förutsättning för att motparten ska vara benägen 
att lyssna och vilja delta i överläggningen). För kanske räcker det med rätt dos 
pathos för att få med andra i överläggningen? 
   Hellspong menar att ingen ska få sina önskningar underkända på förhand 
vid en kunskapsförhandling. Hur ska jag tolka det? Går det överhuvudtaget att 
bortse från maktaspekter vid en analys av människor som samtalar? Jag har 
valt att diskutera maktaspekten i min analys för att jag finner det orimligt att 
inte göra det. Skulle Hellspong kunna vara mer specifik i vad han menar 
”önskningar underkända på förhand” och tydliggöra eller åtminstone 
problematisera maktaspekten mer än vad han för tillfället gör? Eller 
åtminstone diskutera hur man ska förhålla sig till makt i analysen? 
    Det har varit roligt att undersöka hur modellen fungera i ett specifikt fall. 
Jag anser att modellen är användbar om man är beredd på att bejaka sitt sunda  
förnuft och vara kreativ i sitt resonemang.  
   Till sist har jag under analysens gång insett hur förhandlingsmodellen ökar 
trycket på lärarna som aktiva pedagoger/retoriker. Den är ett pedagogiskt 
ideal. Men till dess att den är etablerad och är ett självklart inlägg i 
undervisningen, har lärarna ett hästjobb att sköta.  
 
Då Hellspong har utvecklat en modell i dess rätta bemärkelse, skiljer den sig 
märkbart i jämförelsen med de Dysthes och Englunds modell. Den kompletterar 
och utvecklar de båda andra. Förhandlingsmodellen är den mest konkreta, 
vilket är en förutsättning för en analys. Den känns verklighetsförankrad, vilket 
inte är särkskilt märkligt då Hellspong själv använder sig av den i sin 
undervisning. 
   Hellspong problematiserar utförligt demokratibegreppet, vilket saknas i de två 
andra modellerna. Anmärkningsvärt är dock att Dyshte talar om tillit som en 
förutsättning för dialogen i större utsträckning än vad Hellspong gör. Jag frågar 
mig igen: Hur kan det komma sig när retoriken har lärt oss att tillit är en 
förutsättning för att lyckad kommunikation?  
   I och med att Hellspongs modell är så pass konkret som den är (trots att jag 
saknar konkretion i vissa delar) går det bra att jämföra den med Dyshte, de 
använder sig av olika begrepp och fenomen men som vid min analys visade sig 
stå för samma saker (se kapitel Hellspong vs. Dyshte). Det är mer problematiskt 
att jämföra med Englund då förhandlingsmodellen snarare är en praktiskt 
utvecklad förlängning och en mer realistisk variant av Englunds modell.  
   De resultat jag har sett utifrån Hellspongs modell, hade jag omöjligt kunna se 
med de andra två modellerna. Det är på tiden att en utarbetad modell för 
dialogisk undervisning har utvecklats. Jag menar, det är lätt att argumentera för 
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att dialogisk undervisning är ett ideal, men hur ska man kunna underbygga sin 
argumentation utan en beprövad modell? 
 
 
Avslutningsvis vill jag kommentera Dysthes påstående om att vissa elever är 
”muntliga tänkare” och andra ”skriftliga tänkare”, och att samspelet ökar genom 
flerstämmigheten i och med att alla skriver, även om endast en del talar. Jag 
förstår hur hon tänker, vi måste acceptera att alla inte är muntliga tänkare utan 
att vissa är skriftliga tänkare. Det är många författares erfarenhet. Men vad jag 
vänder mig emot är att det är en alldeles för enkel ursäkt för att inte ta sig an det 
stora problem vi har i klassrummen idag – nämligen avsaknaden av demokrati.  
   Det är enkelt och bekvämt för forskare och lärare att rättfärdiga ett icke-
verbalt klassrum genom att argumentera för distinktionen skriftliga respektive 
muntliga tänkare. Jag tror att alla kan bli ”muntliga tänkare”. Men självklart 
måste det finnas metoder för att nå dit. En sådan metod kallas retorik. Förvisso 
inbegriper retorik alla former av språk, även skriftligt språk. Men för att ett 
klassrum ska kunna bli så demokratiskt som möjligt, krävs det ur mitt 
perspektiv, att en majoritet blir ”muntliga tänkare”. Förstås inte allra minst när 
det gäller kunskapsförhandlingens arena, då dialogen och inte de skriftliga 
tankarna är det centrala för att en kunskapsförhandling överhuvud taget ska 
kunna genomföras.  
   Det medvetna intresset för retorik ökar i samhället och skolan kan inte ligga 
efter. Den måste utvecklas i samma anda som resterande samhälle, ett samhälle 
som blir mer och mer informativt och det talade ordet verkligen är makt. 
   Från att vissa skolor har insett retorikens värde genom att tala om ethos 
pathos och logos är nu nästa steg att undervisningen blir retorisk. Vi måste byta 
”Tystnad i klassen!” mot ”Tala i klassen!”. Och jag är övertygad om att 
kunskapsförhandlingen som retorisk bärande kraft kan vara ett steg i rätt(vis) 
riktning.  
 
 
 
. 
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12. Bilagor  
 
12.1 Transkription   
 
Läraren: Att vara kristen, vem är kristen. Vem bestämmer det? Vad säger ni där?  
Reglering 
 
 
 K: På a säger vi kanske 
 
Läraren: Vad är det som gör att man är kristen? Är det hur man tänker eller? 
Reglering 
 
M. Nä jag tror att det har att göra med hur man tänker mer. Asså det går väl hand i hand, inte 
så där att man kan gå och säga att den är kristen och du är kristen  ..?  
Propositio   
 
K: Det är upp till var och en  
 
C: Men det är också så att i princip alla  (ohörbart)….de går ju precis hand i hand, så alla de 
här tio budorden, de finns ju alltid med i bakhuvudet nånstan...kanske. Så att man följer 
samhällets normer och de tio budorden   
Utvecklad confirmatio 
 
Läraren: Så om man följer de tio budorden och de etiska reglerna men inte tro på gud eller 
vägrar gå i kyrkan. Är man kristen då?  
Reglering  
 
NEJ från flera håll  
Propostitio 
 
G: Det är många som gör kristna saker men som inte..  
? 
 
Läraren avbryter: Vad är kristna saker? 
Reglering 
 
G: Traditioner, något man gör utan att veta vad det innebär.  
Propositio 
 
Instämmningar i klassen   
Confirmatio 
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L. Sen tror jag också som jag sagt många gånger att man kanske föds i ett hem där man är 
kristen och man växer upp med kristna traditioner och det finns etiska regler, tänkande och så 
där va. Och då får man en grund på vägen och så på vägen kanske det händer saker också som 
förändrar ens tankar och så där va. Och så kanske man blir djupare religiös och så och man 
kanske går till kyrkan vi speciella tillfällen. Å så ingår ju då konfirmation å så. Vi hade en i 
vår grupp som inte döptes förrän hon konfirmerades och det kan man ju också vänta med i 
dag ju. Så det finns ju olika sorter, men man är ju kristen för det.  
Utvecklad propositio  
 
M: Ja ja precis och jag tror att de är olika för, vad vi menar med kristen. För en är det kanske 
att följa traditioner och gå i kyrkan. För andra har det kanske med en upplevelse att göra. Att 
man har upplevt gud på nåt sätt påtagligt. Och det kan yttra sig så att man gör saker.. eller så. 
Men kanske inte så pass påtagligt som att gå i kyrkan och göra alla sakerna  
Confirmatio 
 
Läraren: Mm  
Confirmatio 
 
B: Jag tror det handlar mycket om det som du sa om gud, med det här att det finns nåt utöver 
det här vi lever i. att man kanske måste ha nåt sånt för att kallas religiös över huvud taget. Just 
att man ser nånting     
Utvecklad confirmatio 
 
L: Man tror på.. 
 
B: Man kanske inte behöver gå till lokalen där man tror att den personen är närvarande  
 
L: Alla kanske inte kan gå dit 
 
B: man kanske inte behöver läsa alla de här skrifterna hela tiden men att man ändå tror att det 
finns nånting utöver det här.. nånting  
Confirmatio 
 
A: ..en högre makt 
 
Instämmningar   
Confirmatio 
 
L. En trygghet. 
 
Instämmningar  
 Confirmatio 
 
Läraren: men om man då gör som de flesta, man firar jul och man går till kyrkan över påsk. 
Är det att vara kristen?   
Reglering 
 
B: Alltså, det beror på ur vems synsätt du ser det. Jag skulle kanske se om Margareta gick till 
kyrkan regelbundet så skulle jag se att det är nånting hos Margareta som är mer inriktat mot 
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att vara religiös på nåt sätt. Men däremot en som kanske går i kyrkan morgon och kväll och 
ber varje gång innan han går och lägger sig och sover och när han firar jul är det inte julmaten 
han tänker på utan han tänker på det som hände. Han kanske skulle se Margareta som att hon 
inte är ett dugg kristen. Det är så olika.    
Utvecklad proposition  
 
Läraren: Det går in i varann så mycket. Det är en fråga här om kristendomen bara är en 
tradition i Sverige.  
Reglering 
 
L: men jag tycker det är väldigt personligt också. I en familj kan ena parten vara kanske mer 
kristen och då kanske det kan vara lite jobbigt för den ena parten där.  
Utvecklad confirmatio  
 
K: Kristendomen känns så.. 
 
A: Förlegad?  
 
K: Ja kanske också men det är ett sånt brett ord. Det finns så mycket inriktning. Om jag skulle 
säga att jag var kristen inom Jehova, då skulle ju jag anses som mer religiös. Eller hur? Så att 
säga att man är kristen. Det är ju så brett..  
Utveclad propositio 
 
Läraren: Hur menar du då att du är mer kristen om du är Jehova?.   
Reglering 
 
Mummel 
 
B: De hörs och de märks  
Propositio 
 
K: Och sen är ju inte jag expert, man kanske kan vara mindre Jehova, vad vet jag? 
Reglering 
 
B: Ja för jag har en granne som är det. När vi flyttade dit, kom hon ner en gång och frågade 
om vi var intresserade och gav lappar och sånt. Då sa vi nej och sen har hon aldrig frågat igen. 
Propositio 
 
D: Då respekterade hon det och det är inte alla som gör det.  
Confirmatio 
 
A: Alla gör ju inte det  
Confirmatio 
 
D: Nä de gör ju inte det. De säger säg till om du inte vill så kommer vi inte hit. Men ändå så 
är de där.  
Utvecklad confirmatio 
  
Läraren: Vi går tillbaka till tanken då att de är aktiva. Då har vi det där med handlingarna. De 
visar sina handlingar mera..  
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Reglering 
 
M: Men att visa sina handlingar säger ju inte att de är mer kristna eller hur jag nu ska uttrycka 
mig  
Propositio 
 
 
K: Jehovapersonen, eftersom jag inte är religiös så är ju den tre tusen gånger mer religiös än 
vad jag är  
Relaterad propositio 
 
A: De kan ju mer i alla fall och är mer inlästa på religionen bygger vidare på varandras idéer 
Utvecklad confirmatio 
 
läraren: Vad jämför man sig med då? Sig själv som kanske inte är religiös eller med annan 
kristen?    
Reglering 
 
M: Man måste jämföra sig med sig själv  
Propositio 
 
 
L: Är det inte så också att kristendomen är mer global som religion den rör sig mer runt 
världen.  
Reglering 
 
Inget svar på reglering 
 
 
K: Asså i kristendomen kan du vara katolik, ortodox, det finns ju sån många inriktningar. Man 
kan ju säga att man är kristen men det säger ju inte så mycket.  
Propositio (på tidigare reglering) 
 
Någon: Nä det är ju helt olika  
Confirmatio 
 
C: Men man kan ju rada upp ett dussintals olika inriktningar, det beror ju helt på vad du tror 
Confirmatio 
 
 
L: Men om du ser judendomen som vi har läst, så är ju de väldigt slutna så här och då vet man 
precis att de har sina  
? 
 
A: De har traditioner och gör så och så.  
? 
 
K: Ja fast då kan , det finns ju inriktningar inom judendomen också  
ny reglering? 
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B: Men på nåt sätt känns det som om jag skulle komma hem till en familj som var jude så 
skulle jag lättare upptäcka det än om jag kom hem till en familj som var kristna.  
Propositio  
 
Klassen instämmer  
Confirmatio 
 
Läraren: Vad beror det på?  
Reglering 
 
D: Jag vet inte 
 
G: De är mer stolta över sin religion  
Propositio 
 
D: Nä det tror jag är för att det är en helt annan kultur också     
Positiv contradicito 
 
B: För judendomen… 
 
D: Du är ändå uppväxt i den kristna kulturen och har allt det där runt omkring dig  
Utvecklad confirmatio 
 
J: Kristendomen säger inte att när du ska be du ska att du ska göra det öppet. De säger att du 
ska stänga dörren. Det är inte som jude eller muslim, man måste se de när de ber. Du ska inte 
visa att du är troende, du ska visa genom dig själv. Det är mellan dig och gud, det är det enda 
som det handlar.  
Utvecklad propositio på senaste reglering 
 
M: Samtidigt som har väl de kristna, alla fall i Sverige har blivit mer…segregerat, det syns ju 
inte lika påtagligt.  
Propositio 
 
G: De är mer diskret.  
Confirmatio 
 
L: När man konfirmeras får man ett kors som läggs ner i lådan  
Propositio på förra reglering 
 
B: Det var som våran präst när vi konfirmerades som frågade oss, vi var 30 stycken eller nåt 
sånt, frågade han första lektionen, eller vad det nu kallas, som vi hade ”hur många gör det här 
för religionens skull och hur många gör det här för presenternas skull?” det var en då som 
gjorde det för religionens skull, men har var ju då son till en präst.  
? 
 
A: Ja så frågade mina föräldrar mig om jag gjorde det för presenterna eller om jag gjorde det 
för att jag trodde på gud. Och därför konfirmerades inte jag. 
 
C: Min kusin konfirmerades enbart för att träffa nya människor. Det är ju kul när det är en 
massa roliga människor.  
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Läraren: Hur många här inne är konfirmerade?  
 
7 st 
 
Läraren: Hur många gjorde det för religionens skull?  
 
3 st 
 
Läraren: Det fanns en intressant tanke hos killarna där nere förut. Om religionen då och nu. 
Hur pass religiös man var.  
Reglering 
 
I: Asså förr var man ju väldigt religiös. Min mormors familj så var det ju förbjudet att leka 
och att gå utanför dörren. Det var bara att sitta inne, det var inget mer med det. Och alla 
accepterade det.  
Utvecklad propositio 
 
L: På långfredagen då?  
Reglering 
 
I: Ja det var samma där.  
Propositio 
 
D: Var alla religiösa då eller var det det sociala trycket?  
Reglering 
 
L: Som barn då var det det sociala trycket men så här var det va  
Propositio 
 
Mummel kvinnorna har åsikter. 
 
M: Man gick till kyrkan på söndagen det bara var så.  
Propositio 
 
D: Men då gjorde man ju det då ändå om man inte var religiös. För gick man inte dit så 
snacka grannen skit.   
Utvecklad propositio 
 
G: Man har knappt tid idag att gå till kyrkan, alla prioriterar andra saker. Å tjäna pengar 
istället  
? 
  
L: Nu är ju affärerna öppna varje dag folk är ute och handlar i stället. 
? 
 
Instämmningar  
 
B: Man har inte tid att gå till kyrkan  
? 
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L: Asså det är ju inte klokt  
? 
 
G: Man kan ju ta sig tid men man prioriterar  
? 
 
L: Ja det är prioritering, absolut  
? 
 
Läraren: Men är det en typisk kristen sak eller har det att göra med vårt liv i väster?  
Reglering 
 
 
Instämmningar  
Confirmatio 
 
C: Det västerländska samhället prioriterar bort för att vi lever i ett så stressat samhälle att vi 
anser att vi inte har tid.  
Utveckald propositio 
 
L: De stänger kyrkor 
 
M: Nånstans tror jag att vi inte tror att vi ens är dödliga idag. Vi tror inte…  
 
K: Fast kyrkan är ju ruskigt dåliga på att marknadsföra sig.  
 
Invändningar  
 
K: Jag pratar inte om den kyrkan i just den orten. Jag pratar generellt i Sverige. Om kyrkan 
hade varit ett riktigt företag, så hade de ju gått back.  
 
M: Men skulle du gå till kyrkan mer om kyrkan skulle marknadsföra sig?  
Reglering 
 
B: Det finns ju kanaler i USA som de bara har sånadär gudstjänster och sånt hela dagarna. Vi 
kanske skulle haft det här i Sverige också?  
 
K: Jag hade kanske gått till kyrkan om det fanns nåt visst syf..visst. Asså jag vet inte vad 
kyrkan skulle kunna ge mig. Men säg då att jag skulle få vägledning genom min andlighet. 
Propositio 
 
Mummel och skratt 
 
K: Om vi säger att jag skulle vilja få vägledning genom min andliga utveckling och då kanske 
kyrkan har nåt. Kyrkan kanske kör nåt som ”kristendom för nybörjare”.  
Forts. utveckald propositio 
 
M: Det finns det ju  
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Klassen mumlar och skrattar 
 
M: Det finns ju ett sånt forum som man kan prata om sådana saker. 
 
 
K: Ja just, nu känner ju jag inte till det här.  
 
I: Men det visas ju inte nånstans   
 
N: Blir ni förvånade eller att ingen röstar i de där valen? Att det kom som en chock. Det kan 
inte jag fatta.  
Reglering 
 
M: Vadå menar du? 
 
N: Ja att alla blev så upprörda för att alla sket i det.  
 
A: Det är ingen som är insatt  
Propositio 
 
N: Det är ju ingen som tänker på kyrkan den bara är ju där  
Confirmatio 
 
Diskussion uppstår i små grupper 
 
N: Man har ju liksom inget att hämta där  
 
M. Men det kanske kopplas mest till när vi döps eller dör.  
 
B: Jag vill ju gärna ha kyrkan för att jag vill gifta mig där. Men inte för att jag är religiös utan 
för att jag tycker det är vackert där. 
 
Läraren: Men just kristendomen är ju en missionerande religion som genom alla tider har 
försökt att värva medlemmar. Har de börjat tappa på det då? Är det det?  
Reglering 
 
Instämningar 
 Confirmatio 
 
B: Jag tycker de har halkat efter nåt fruktansvärt om man jämför med andra religioner eller 
andra länder som verkligen marknadsför religionen i tidningar och har tv-program.  
Utvecklad propositio 
 
Läraren: Men har ni inte sett de här stora plakaten på busshållsplatser. Den där hälsoenkäten 
ni fyllde i var från svenska kyrkan. Den satt upp på alla busskurer för ett tag sen. Det stod vill 
du veta mera är det här något du funderar över kontakta svenska kyrkan.  
? 
 
B: Jag missa det helt.  
? 
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Läraren: På stan står de också och sjunger ibland. Vilka är det som gör det?  
Reglering 
 
Flera: Frälsningsarmén  
Propositio        
 
Mummel 
 
Läraren: Och Jehovas kommer hem och knackar på dörren 
 
Mummel 
 
L: När min dotter var yngre då gick hon i kyrkans barntimma och det tyckte jag var jättekul.  
 
A: Jag gick i kyrkans ungdom när jag var yngre..åkte till paris och hade jättekul. 
 
F: Men kyrkans barntimme.. jag jobbade i kyrkan när jag gick i gymnasiet som 
ungdomsledare.  Och jag menar det höll jag på med i tre år. Nere i (ohörbart) har de 
fortfarande kör så det går man ju på från det att man är väldigt liten ända upp till tonåren. Det 
har ju de flesta kyrkor. Så det finns ju kvar.  
 
L: Ja absolut. Ja och jag tror det finns forum.. du som säger att de inte marknadsför sig, du 
kanske inte ser det?  
Confirmatio, reglering 
 
Mummel 
 
K: Nä jag har ingen busskur utanför mitt hus.  
Confirmatio ironi 
 
Skratt 
 
D: Det kanske är så att kristendomen har missionerat utåt och så har man glömt bakåt? Du har 
missionerat där i tredje världen fast du har glömt de ”nya”  
Reglering 
 
K: Men vad är det för..? 
 
M: Det kanske är så här.. 
 
Läraren: De kanske tänker att Sverige är redan kristet så vi behöver inte fortsätta här. 
Propositio 
 
D: Nä precis  
Confirmatio 
 
M: Men kan det inte ha att göra med vår levnadsstandard, vi har det så bra så då inte förrän vi 
kommer till en situation där vi måste att typ att nån dör eller att nåt dramatiskt händer. 
Reglering 
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L. Mm, jag tror att det är ett grupptryck   
Propositio 
 
K: Vad som är intressant är, vart vi mer religiösa under den här Tsunamigrejen?  
Reglering  
 
B: Inte mer religiösa , men jag fick ett ökat sånt här att jag ville hjälpa och skänka pengar till 
de Propositio 
 
Läraren: Kyrkorna har aldrig varit så fulla som då.  
Confirmatio 
 
 
K: Så det var nåt sånt här, vad heter det? Skenreligiös eller?   
Reglering 
 
Diskussioner i smågrupper 
 
K: Folk gick väl i såna fall inte dit för att de var religiösa. Utan för att få en gemenskap och 
behandla en sorg.  
Propositio på tidigare reglering/confirmatio på tidigare propositio 
 
Instämningar  
Confirmatio 
 
L: Men det kanske var flera som upptäckte, de kanske kommer att gå mera i kyrkan 
Propositio/confirmatio 
 
K: Eller tvärtom  
Refutatio som contradictio 
 
L: Jo  
Consessio  
 
I: De vart inte så fulla efteråt 
 
M: När det sker nåt sånt där dramatiskt som vi inte styr över då kommer det så nära en så att 
man behöver nånstans att gå och prata med människor som har upplevt samma sak. För det 
blir ju sorg och traumatiska saker efter såna saker.  
Utvecklad confirmatio 
 
Läraren: Religionen där spelar ju två olika roller. Det ena är ju att man ska få prata med folk 
som kanske känner samma sak. Men å andra sidan, de här frågorna man har, varför hände det 
här, hur kunde det hända? Det är ju en högre makt man vill ställas till svars för. Och kanske 
man kan kalla sig mer religiös på det sättet för nu frågar jag nån här uppe. Får man då inget 
svar på frågan kanske man.. ja  
Reglering 
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B: Fast jag tycker inte att jag kallar mig religiös för de kanske tre gångerna som jag frågat, 
varför har du gjort så här? Gud om du nu existerar, hjälp mig nu.  
Propositio 
 
N: Så tänker alla tror jag.  
Confirmatio 
 
 
Läraren: Hur många gånger har ni bett till gud inför ett prov?  
Reglering     
 
 
småmummel 
 
 
 
N: Ja det har jag. För jag är uppfostrad med att läsa aftonbön. Gud som haver barnen kär. Det 
fick jag göra jämt när jag var liten, sitta och läsa aftonbön innan jag skulle sova.  
Propositio 
 
O: Men kan de inte vara sånt man fått med sig, som avgör att man kristen?    
Reglering 
 
N: Det är just det jag säger. Men jag kanske inte går i kyrkan tre gånger som du säger. Men 
för mig är det ett andrum att gå till när jag känner att jag vill det. Som jag sa, jag kan ofta gå 
in och sätta mig där inne (pekar mot dörren) ibland å skriva i boken eller om jag känner mig 
lite ledsen eller. Jag kanske känner att jag inte har nån att prata med  och då går jag och sätter 
mig. Å det känns bra. Det känner jag är en slags styrka för mig   
Utvecklad propositio 
 
B: Med det är som det står i boken just, det är många som lider, många som kanske eh..folk 
som har svårt eller vad det än är. de tar ofta till tron och blir starkare pga just för att de mår 
dåligt och kan få nån att ty sig till.    
Utvecklad confirmatio 
 
N: Sen är det en sak till. Asså, jag var ute för en väldigt svår trafikolycka här för några år sen. 
Och egentligen känner jag att jag skulle egentligen inte sitta här. Å då känner jag så här. Vad 
är det att den lilla bubblan i bilen som jag satt i blev kvar så att jag kunde dra mig ur bilen å 
så? Å då tror jag liksom att man ser på livet på ett annat sätt. Å det där är väldigt svårt att 
förklara för nån annan va.  
Utvecklad confirmatio 
 
O: A ja   
Confirmatio 
 
L: Det där är något man måste uppleva själv    
Refutatio som contradictio 
 
N: Ja det är det jag säger, det är svårt att förklara det för någon annan, men jag bara berättar 
det att det kan va så tro jag    
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Confirmatio 
 
L: Å sen tror ja  
 
B: Det är ju som många med nära döden upplevelser som ser det där ljuset i tunneln som blir 
väldigt religiösa efter det.      
Utvecklad confirmatio 
 
 
N: Det är så, med tunneln å som du säger va, det är så    
Confirmatio 
 
L: Fast som sagt va, det gäller att uppleva det.   
Refutatio som contradictio     
 
N: Att förklara det va det går inte, men precis som man vill förmedla fina saker, man vill 
berätta när man varit ute och rest, man vill berätta saker så vill förmedla saker ibland va, men 
i rätt kanske stund.      
?  
 
Läraren: Kan man som kristen välja bort saker? Inom kristendomen och ändå vara kristen. 
Eller måste man ta åt sig allt (ohörbart)    
Reglering 
 
C: Det finns ju många olika inriktningar där man väljer bort vissa delar (ohörbart) om jag inte 
minns helt fel, så katolicismen är mot homosexuella bröllop och eh..      
Utvecklad propositio 
 
L: Men inte mot homosexuella präster? 
 
Skratt från nåt håll 
 
C: Medans protestantismen är mer positiv mot det och aborter och liknade        
? 
 
L: Fast jag skulle vilja vända på frågan. Blir man kristen för att man väljer vissa saker?  
Reglering 
 
Läraren: Det var det vi var inne på lite i början här. Om man går till kyrkan om man firar jul..    
Reglering 
 
L: Ja men det så ser jag det som    
Propositio 
 
B: Men det är ju det, alla ser ju på kristendomen olika. eller en mer extremt kristen kanske 
inte ser mig som går i kyrkan när det är dop och bröllop bara som kristen. Det jag inte själv 
heller i och för sig men det kanske finns nån som inte är lika mycket kristna men som ändå är 
kristna.   
Utvecklande confirmatio 
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L: Ja få man fråga ketty, asså finns det nåt svar på det här? 
 Reglerande 
 
Läraren: Det tror jag inte    
Propositio 
 
L. Tror inte jag heller     
Confirmatio 
 
D: Om du väljer bort vissa saker, om du ska vara kristen då gäller det de ortodoxa och 
katoliker ..    
Propositio 
 
 
Läraren (avbryter D): Olika inriktningar ha ju valt att ta välja bort vissa saker. Men finns det 
vissa saker som man inte kan välja bort då?    
reglering 
 
Mummel (olika förslag gud tex)     
propositio 
 
 
Läraren: Jesus då?    
Reglering 
 
O: Kan också ha stor betydelse, men man behöver ju inte.   
 Propositio 
 
Läraren: Men säg att man är kristen. Kan man välja så här ”ja jag är kristen men jag tror inte 
på jesus alltid, det han gjorde jag tror inte han fanns”?           
Reglering 
 
D: Man kan ju inte säga att man inte tror att han fanns, för det är ju det som är hela 
kristendomen     
Propositio 
 
J: Men det är ju ändå upp till var och en     
Contradictio 
 
D: Men det går ju att ifrågasätta, det han gjorde ”där” är det verkligen, fast det där..    
positiv contradictio 
 
Läraren: Fast är det inte det som är hela grunden i kristendomen det han gjorde?   
Reglering  
 
B. Fast det måste vara lätt att uppfatta det han gjorde på olika sätt    
Propositio 
 
D: Tolkningsfråga    
Confirmatio 
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B: Tolkning, tolka det på olika sätt    
Confirmatio 
 
N: Det var det här, vi säger, asså, han hade fem fiskar å det här och så skulle han ge så här 
många. Då tänker jag på det här va kan man asså judendomen bara brinna i åtta dar, det är 
också ju såna där under som bara sker va.  
Utvecklad confirmatio 
 
K: Det här är bara ett exempel.  
 
N: Ja precis   
Confirmatio 
 
K: Det är inte så att flera tusen skull bli.. medmänniskor han skulle bara förklara, eller asså 
man kan om man vill tro man kan göra massa saker     
Confirmatio   
 
N: Ja precis, men många människor kanske menar så att många tror att man inte kan göra så. 
Det är det jag jag tror många ser som ett trolleri   
Utvecklad confirmatio 
 
K: Det handlar bara att han vill komma nära till människans själ inte kropp det är annan sak 
kristendomheten enda som vill ha är själ, han vill är själen. Det so vi pratar om, hur ska man 
leva och hur ska man vara hemma och så det här är ingenting. Enligt kristendomen det är asså 
bara hur ska man leva själv. Det är det ända man ska tänka på. För själen är det ända som om 
det finns sånt vändliv, eller sånt man tror. Det handlar inte om kropp eller hur man lever på 
jorden, det är tillfället asså.    
Utvecklad confirmatio 
 
N: Nää. Vi tog ju upp det här om döden, livet efter döden. Jag har hört många som säger ”ja 
jag skulle vilja kremeras”. Men då är de rädda för att dem inte kommer att återupplivas för de 
tror det är kroppen, att de bränner upp allt. ”Å då blir jag ju inte det då va”. Har man hört 
många säga, det är många barn som undrar det. Då ska man förklara det för barn också va      
Utvecklad confirmatio 
 
K: Om jag vill leva mitt liv som en kristen då skulle jag bara göra bäst för mig själv. Inget 
annat, liksom jag skulle koncentrera mig på de saker som är bra till mig själv.   
Propositio/utvecklande confirmatio    
 
Läraren: fast dem grundar du ju på något annat. Man kan ju inte bestämma själv vad som är 
bäst för en själv. Det kan ju bli väldigt…      
Positiv contradictio 
 
K: Nej inte så jag ska tänka. Jag har en bok och reglerna jag ska följa då kanske jag kommer 
till den där saken som jag vill.   
Utvecklad confirmatio 
 
Läraren: Man ska efterlikna jesus och hans liv asså hur han tänkte och levde mot andra 
människor. Att det är det man ska försöka spegla i sig själv, men inför gud. Att man gör 
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vänliga saker för andra människor handlar egentligen om en själv. Det är en själv.   
Propositio/positiv contradictio 
 
K: Det viktigaste är att man ska känna sig fri genom sig själv. Det ändå som.. men det är svårt 
faktiskt 
 
Skratt 
 
Läraren: Asså en stor grej som handlar just om det är ju bikten inom katolicismen. Att det då 
på den tiden var så att så fort du gjorde nånting som inte var så bra, gick du och biktade dig så 
var det borta. Och så försvann det och så var du lika god igen. Och det var ju vilda protester 
mot det. Kan bli bara förlåten så där ”äh nu går jag och biktar mig så går det över”?   
Reglering 
 
L: Asså det vore ju smidigt om det var så     
Propositio 
 
Skratt 
 
B: Är inte alla enligt kristendomen, att man har nån sorts synd eller nåt som man alltid går och 
bär på?   
Reglering 
 
Läraren: Ja alltså tanken är ju att vi föds med arvsynden. Men sen råder det delade meningar 
om hur den följer oss i livet. Medan vissa säger att genom några goda gärningar så försvinner 
den mer och mer alltså genom att göra gott så blir vi av med den. Medan vissa säger mer eller 
mindre, den finns där vi kan inte göra nåt åt det, vi har ont i oss och vi måste kämpa för att 
göra gott    
Propositio 
 
N: Är det inte så, jag tänker på det här bikten då inom katolicismen. Men sen är det ju så att 
syndabekännelsen, i kyrkan, kristna kyrkan då har ju inte personen i fråga berättat utan att 
sitter inne med sina synder va    
Propositio 
 
Läraren: I den personliga religionen, det är du och gud    
Utvecklad confirmatio 
 
 
 
N: Men sen när man går tiklk kyrkan och läser den här syndabekännelsen då ska det där rinna 
av då fast på insidan så på nåt sätt blev det en syndabekännelse fast i det dolda då va i kyrkan 
varje söndag, kan man väl säga. 
 
O: Ja så är det ju 
 
N: Fast ändå finns det där kvar för den har ju inte fått prata av sig synden som i en bikt 
 
Läraren: Fast du pratar med gud. Det är ett tyst löfte mellan dig och gud 
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N: Fast i en bikt pratar du med en människa helt enkelt fast den ska vara representant för gud 
va. 
 
D: Synden kommer kanske fram bättre om du pratar högt om det 
 
N: Det är det jag menar va där sitter de i svenska kyrkan då och tror på syndernas förlåtelse 
men ändå finns det kvar va inom dig 
 
O: Jag förstår hur du tänker med det ses ju inte så riktigt. Att asså inför gud och dig själv om 
du bekänner dig så är du förlåten, det är så det ses 
 
N: Ja 
 
O: Så det rinner ju av dig ändå. Om du inte är oärlig förstås. 
 
N: Det är samma so vi tog upp förut. Att det är så skönt att få gå och prata med någon 
 
O: Ja ha du menar så 
 
N: Ja, det är så jag menar va 
 
D: Men så har väl också svenska kyrkan? 
 
N: Ja men inte på samma sätt som  
 
O: Nä det har den inte, på samma sätt det har den inte 
 
N: Men sen samtidigt så har de ju skämtat mycket om det här med bikten och katolska 
kyrkan. Faktiskt. Ja det finns ju reklamfilmer med det här nu du vet, den här klosterosten. 
 
Mummel 
 
 
35.15 
 
K: Har vi kommit fram till nånting om Sverige blivit mindre..  
 
Läraren tar över 
 
Läraren: Ja, ska vi gå in på den sista frågan här? Är Sverige på väg å bli mer eller mindre 
kristet. Ska vi ta kristet. Inte religiöst, det är lite större. Svenskarna eller Sverige. Vart är vi på 
väg?  
 
K: Det har alltid varit ute att vara kristen  
 
B: Ja det är ute att vara kristen  
 
Skratt i klassen 
 
Läraren: Har alla nya rörelser eller kyrkor (resten ohörbart)  
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D: Alltså jag tror att Sverige i sig blivit mindre kristet, men de som ÄR kristna blir mer 
kristna  
 
Mummel 
 
D: Man har blivit mer sammanbundna i samfunden  
 
A: Blir de grupperna större då rå?  
 
D: Aa, det tror jag  
 
B: Det man har bevis på är väl det att ju mer olycka och ju mer fattigdom. Ju mer som händer, 
desto fler blir religiösa. Så jag vet inte om det varit extra mer nu rå i världen generellt.  
 
M: Alla krig är ju religionskrig nästan  
 
B: Det är ju många i Sverige som mår dåligt.  
 
M: Ja  
 
Läraren: Men om man tittar på de frågorna som vi pratade om innan då. Om det är tankar och 
föreställningar, om det är det som bestämmer om man är mer eller mindre kristen. Hur kan 
man då se på samhället idag? De handlingar som vi gör eller tänker.  
 
K: Asså, jag tror det finns mycket mindre kristna värderingar i samhället idag än vad det fanns 
förut   
 
 B: Ha, det tror jag också  
 
L: Du rånar ju inte i kristi namn   
 
Skratt i klassen 
 
L: Amen förstår ni va 
 
M: Idag går man ju in och tar kyrksilvret i kyrkan, det kanske man inte gjorde förr  
 
L: Men man använder guds ord väldigt ofta. ”oh gud va det va det va gott”, ”oh herregud vad 
det var hemskt”. Man säger så där  
 
B: ”Herrejävlar” 
 
L: Och det också  
 
L: Man missbrukar ju själva  
 
A: Ja du missbrukar men det tänker man ju inte på att man missbrukar  
 
L: Nä men det blir ju så konstigt  
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A: Man tänker ju inte på det bara 
 
L: Nä det har bara blivit så  
 
A: Aa  
 
J: Det är fel att man säger så här, va  
 
L: Ja jag säger ju det  
 
J: Du ska inte svära  
 
K: Men vadå, att säga hur god maten var, det är väl bara bra?  
 
Läraren: Du ber ju din bordsbön  precis innan du säger tack  
 
L: Men det gör vi ju inte. Det är det jag menar, man säger inte på sättet  
 
M: Men jag tänker på, ska vi se det ur den synvinkeln du säger X (läraren), så tror jag inte det 
blivit mer kristet om man ska det ur den aspekten. För det har ju blivit mycket hårdare 
samhälle.  
 
L: Behovet finns tror jag   
 
D: Det är det jag menar, behovet tillhör de där klickarna och det andra där som simmar 
omkring där är inte så kristet.  
 
L: Det är gemenskapen  
 
I: Ska jag fråga en sak? Varför var Sverige mer religiöst om vi säger 1930? Varför är det inte 
det är idag? 
 
C: För att samhället har utvecklats. Enda sedan upplysningstiden då man började dissekera 
tron, Darwinismen kommer in och allt det här med skapelsen börjar plockas apart, så början 
människan, hon tror inte längre på det här och samhället utvecklas och människor tror inte 
längre på det här att det har hänt, vi är mer realistiska  
 
Läraren: Men kan inte det gå ihop då, asså kan det inte gå hand i hand? Det finns ju många 
kristna som accepterar Darwins lära och säger att själva livet är en guds gåva, men hur det har 
utvecklats det, det är vi.  
 
J: Det är ekonomin, innan var Sverige fattigt, så folk hade nåt annat de skulle tänka på. Inte 
som idag: ha pengar, det finns bra ekonomi  
 
Allmänt hummande                            
 
L: Ja, precis   
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J. Om du ska tänka på kristendom, han kommer bara till fattiga folk. Han är emot det rika 
folket, han är så här  
 
L: Men förr.. 
 
J: Ja menar inte på den här sidan.  Han ställer sig på fattiga sidan   
 
L: Men förr såg man ju allt man hade som en gåva. Och hur dåligt det än var så tog de sig till 
kyrkan och så träffades de där  
 
A: Ja, men då var det ju gemenskapen. Men idag sitter man ju mer själv.  
 
L: Ja jag säger ju det   
 
Mummel 
 
Läraren: Men handlar det inte om det Helena sa, ett behov. Förr hade man ett behov att hitta 
ett svar på frågor. Man var fattig, man tänkte mycket på sådana saker. Man såg det här 
lidandet på ett annat sätt, då hade fattiga människor och sjuka, de hade inte samma 
möjligheter och då sökte de svar hos något som var större   
 
M: Ja, just det, ah ja   
 
M: Men tittar vi bara på hur våra barn växer upp, de är på dagis, vi är på våra arbeten och vi 
har våra äldre institutioner. Nu kan vi sällan, då som det var förr. Att man levde tillsammans 
och kanske till och med se sina släktingar dö. Det förekommer ju inte idag.   
 
Läraren: På vissa ställen gör det fortfarande det, kanske inte här   
 
A: Det var mer generationsboende då   
 
Mummel  
 
L: Jag tror det är dags för människan att stanna upp, för det kommer att skena iväg alltså. Och 
då undrar jag…jo jo, det slits och dras i en   
 
A: Det är stress asså    
 
Blir avbruten av  
 
 
L: Då undrar jag: vad är det för fördelar att inte tro? Vad är det för fördelar med livet att inte 
vara kristen?  
 
K: Det skulle jag se det som att mindre stress. Om jag skulle vara troende skulle jag känna att 
jag inte hinner med att leva efter de kristna värderingarna som finns och i det fallet skulle det 
göra mig ännu mer stressad  
 
Stark reaktion i klassen på uttalandet – klassen pratar i mun på varandra  
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A: Jag tänker ju tvärtom, att man coolar ner, lugnar ner sig  
 
Läraren: Men det kan väl bero på vilka svar man söker?  
 
L: Ah, just det.  
 
B: Fast lever man som kristen finns det saker man gör idag som man kanske inte får göra, så 
det är många utan de sakerna som man inte skulle ha tid med som försvinner för det inte är ett 
alternativ att göra de sakerna.  
 
K: Självklart   
 
M: Så kanske man inte värderar de lika mycket heller  
 
K: Så du menar att man blir mindre stressad genom att var kristen, alltså?  
 
A: Nej  
 
M: Nej, inte så menar ja. Per definition menar ja.. du har kanske en annan syn på livet  
 
L: Men du säger ju att 
 
N: Du kanske tycker det är viktigare att gå i kyrkan än att kolla på tv och äta pizza.  
 
Skratt i klassen.  
 
A: Ja men det var en bra jämförelse faktiskt  
 
M: Ja det var jätteskönt  
 
A, M, och N småpratar lite samtidigt som 
 
L: (vänd mot K) Det svaret jag fick när jag frågade om fördelarna med att inte vara kristen, då 
fick jag svaret att man skulle vara mindre stressad och då undrar jag hur du försvarar det?  
 
K: Amen ,asså, jag har så svårt. ja, asså, jag hade väl kunnat ge ett bättre svar om jag var 
kristen, men asså. Jag skulle nog kanske bli lite stressad av att jag måste fullfölja vissa plikter. 
Jag kan ju bara prata för mig själv.  
 
L: Ja, fast.. 
 
M: Om du nu har den synpunkter att det är plikter  
 
K: Nä men jag anser om jag nu skulle vara kristen.. asså, jag anser att antingen är man kristen 
eller är man inte kristen  
 
L: Vad är att vara kristen för dig?  
 
K: Då har man en religiös värdering på livet.  
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M: Att man går till kyrkan  
 
K. Ja men asså.. 
 
A: Men det behöver man ju inte  
 
L och M: Nää  
 
K. Men jag kan ju tycka så  
 
Mummel 
 
Läraren: Vad menar du med kristen värdering? Sverige, tanken är ju att svenska systemet, vad 
ska man säga, det som finns i svenska samhället har en grund i kristendomen..  
 
M: Ja  
  
Läraren: Och den kristna etiken, det står i läroplanen också, att skolan ska baseras på den 
kristna etiken, så den har vi ju där.  
 
L: (vänder sig mot K) Då behöver du inte tänka på det.. 
 
L och M skrattar mot varandra 
 
K: Men asså, ibland, det kan ligga nåt.. ja precis..  
 
A: Så du kan äta din pizza i lugn och ro 
 
Skratt i klassen 
 
K: Men asså, vi skulle kunna säga så här också, man skulle kunna bli kristen och göra det 
väldigt enkelt för sig också, eller hur?   
 
L: Ja 
 
M: Du kan käka din pizzan och tänka ”jag behöver inte gå till kyrkan idag”.  
 
A: Det finns sån bredd antagligen inom kristendomen  
 
Mummel 
 
K: Åh, vad jag skulle kunna skylla på saker också  
 
A: ”Det är bara för att jag är kristen” 
 
K. Ja, ”det är bara för att jag är kristen och jag kan inte göra något åt det, det är han up there 
som får fixa till det här, jag och några av ave mariorna går och lägger oss, så får det ordna 
sig”.  
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J: Egentligen om du tar svenska samhället, 70% av de lever som bibeln säger att de ska göra, 
som de tänker på. Det är viktigt att man gör saker. Asså, jag kommer från andra länder, jag 
har sett folk göra saker jag aldrig trodde de skulle kunna göra   
 
Läraren: Hur menar du då?  
 
J: Alltså hjälpa folk över gatan och tänka i lugn och ro. Såna saker, det praktiska, det är viktigt 
att man gör. Inte bara, jag är kristen och jag går i kyrkan men jag gör min granne illa å så, det 
är såna saker. I Sverige det finns inte så. De lever lite (gestikulerar med händerna neråt i brist 
på språk)  
 
L: Ah, just det  
 
Alla instämmer 
 
J: Jag blev jätteförvånad  
 
B: Så mycket självklarheter har vi kanske fått i grund och botten från en religion, fast man 
inte vill säga att jag lever efter religiösa regler. Visst jag lever väl egentligen efter de tio 
budorden, förutom de första där som handlar om just gud. Men, jag ska inte dräpa, det är klart 
att jag inte går ut och mördar folk 
 
L instämmer  
 
J: Men jag har sett folk som gör det, såna folk. Jag har levt med såna folk. Därför blev jag 
förvånad när jag flyttade hit.  
 
K: Jag förstår 
 
J: Jag har försökt att göra det inte så, jag har försökt att följa de här alla tio… men i krig finns 
det folk som gör det 
 
Läraren: Är det lättare eller svårare att leva som kristen i Sverige idag än om man jämför med 
tidigare?  
 
J: Oj oj för mig är det det  
 
K: Det måste vara lättare  
 
J. Ja mycket lättare  
 
Läraren: På vilket sätt då, kommer man undan lättare för att det är så naturligt och vanligt, är 
det på det sättet det är lättare?  
 
K: Fast jag måste säga.. 
 
D: Det är ju mycket lättare att var kristen i ett kristet land än i ett muslimskt land, eller judiskt 
land, med andra värderingar.  
 
B: Med andra helgdagar och arbetstider  
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K: Men sen kan det nog vara ganska svårt att vara kristen ungdom i Sverige...kan jag tänka 
mig  
 
D: Jag tror kyrkan tappar där  
 
K: Aah consessio 
 
D: Å jag tror det är mycket barnverksamhet och körer 
 
C: Sen försvinner det  
 
B: Det är då man hoppar på de här frikyrkorna, i tonåren  
 
Mummel 
 
K: För jag vet inte hur det är när någon femtonåring kommer och säger att han är religiös. Hur 
ser människor en sån människa? Det vet inte jag. 
 
C: Utmobbad   
 
K: Ja troligtvis ja  
 
Läraren: Men då har jag en fråga på det 
 
Mummel 
 
Läraren: Varför är det så fult att vara kristen ungdom? Varför är det så hemskt? För om du 
träffar på en ung muslim eller ung jude skulle du säkert bara säga ”jaha”. Varför är det så fult 
att vara svensk kristen ungdom? 
 
C: Det anses helt enkelt inte lika coolt att vara religiös. 
 
Läraren: Om man är kristen 
 
J: Men det är ok om man är muslim, ungdom? 
 
C: Ja, nu pratar jag bara för mig själv här, men som jag förstår det, de flesta i våra klasser är 
helt enkelt kristna när vi växer upp. Och om det är någon muslim, vi har helt enkelt inte insikt 
i deras kultur så vi kan inte riktigt uttala oss det, eftersom det är så få unga som är kristna 
aktivt. Så tror jag det skulle bli mycket tuffare för, att det inte skulle accepteras lika lätt, för då 
har man fördomar att man är mer extremtroende eller liknande fast man bara går i kyrkan 
några gånger om året.  
 
A: Man får inte vara för djup  
 
N: Alltså vi har några kristna i vår klass och det var inget konstigt med det  
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L: Nää. Alltså jag känner att det är fler som börjat använda (vänder sig mot läraren) symboler, 
man ser ju direkt att här kommer en muslim. Flickan har ju det här och så (visar med en 
händerna en sjal runt huvudet). Men jag måste säga att det här korset nu va   
 
B: Det är ju en innegrej nu. Det har ju alla   
 
L: Då kanske de börjar visa det här som en trend va och att de vill tala om att de tror, de är 
kristna  
 
A: Men som sagt, det finns ju såna där som har kors fast de inte är kristna  
 
G: Kan det inte vara så att man är mindre kristen och i stället mer åt andra religioner?  
 
L: Joo  
 
G: Att det här ovetandet är att det är något som är (gestikulerar med händerna) 
 
Läraren: Men jag har en annan tanke där 
 
I: Men bara för att det kommer någon med ett kors, kan du ju inte veta att den är kristen  
 
L: Men jag menar de andra religionerna som kommer nu och vågar visar sin religion kanske 
lyfter fram svenska ungdomar så de också vågar visa  
 
I: Men vi bygger ju upp en egen bild, så som vi ser att det är kristet, den som gör det är ju upp 
till var och en hur han visar det  
 
L: Ja ja  
 
I: Jag säger ju det, de kanske bara tar det med en symbol va  
 
Läraren: Men kan det inte vara på det här sättet. Om vi ser en muslim, tänker vi” den tjejen 
där borta, hon har blivit tvingad ” och så lägger vi det åt sidan, hon har inget val. Men vi 
kristna, vi kan välja det själva. ”jaha, har du valt det själv?” 
Kan det finnas någonting i det då?  
 
L: A, jo jo  
 
K. Det tyder ju så på okunskap.  
 
G: Ja precis  
 
L: Ja det måste ju vara det 
 
B: Alla fördomar är väl okunskap?  
 
L. Det är därför det är så intressant att läsa så här va. Andras religioner och såna här saker va. 
Men i skolan när man gick, när jag gick i skolan, hade man kristendom va och skulle lära sig 
allt det här. Det finns ju inte idag. Bara den biten gör ju att ungdomar inte får grunden   
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Läraren: Vi är inte långt från det, för i kursplanen står det fortfarande att man ska ha kunskap 
om kristendomen och om andra världsreligioner. Men det står inte specifikt om nån annan, 
utan det kan man. 
 
L: De har det inte så 
 
I: I brorsans skola, han går i nian nu, de har ungefär som vi har nu. De får ett arbetsblad, sen 
ska de ha en debatt om just kristendomen 
 
A: Men då är det inbakat som det är här i religionen då? 
 
I: Men sen asså, de då, lärarna säger det, de har inte tid att göra allting som de ska göra  
 
B: Men för mig då, så är kristendomen som vilken annan religion som helst. Jag kunde lika 
lite om kristendom som jag kunde om judendom. Det är en annan religion för mig, det är inte 
min religion. Fast jag lever i ett kristet samhälle kan jag inte mer om kristendomen  
 
Läraren: Om vi sammanfattar det vi har sagt då. Titta på sista frågan igen. Blir Sverige mer 
eller mindre kristet? Kom vi fram till något där?  
 
Enstämmigt: mindre  
 
Läraren: Religiöst då?  
 
M: Mer tror jag. Det beror på vad är religiöst.  
 
L: Ja, vad menar du, inbakar du alla religioner då? 
 
Läraren: Men just den här tanken att man söker svar någon annanstans. 
 
Enstämmigt: mer  
 
I: Du har ju så mycket att välja på, det är ju bara att välja rakt av 
 
Läraren: Så på det sättet blir det mer, men kristendomen tappar?  
 
Enstämmigt: Ja 
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12.2 Intervju med läraren i mitt uppsatsmaterial. 
 
Läraren: I och med att vi inte hade några …. Att gå på, det blev ganska lätt och ytligt 
 
M: Mycket hävdande och tyckande 
 
Läraren: Ja 
 
M: Men hur tyckte du inlevelsen var då? Det sa du i och för sig förut att de hade. Vad jag kan 
se i materialet, att inlevelsen är rätt så bra faktiskt. 
 
Läraren: De som är aktiva och deltar i diskussionen de är ju verkligen med i det och jag tror 
att vissa av de som inte är med är med och lyssnar väldigt aktivt på det som händer. Så jag 
tror att de flesta är ganska engagerade, även om alla inte var det verbalt. 
 
M: Meningsskapande. Alltså att de egna erfarenheterna fungerar som ett meningserbjudande 
att man tar in sina egna erfarenheter och på så sätt alla får lära sig av dem. Om du och jag 
skulle prata så lär jag mig av hur du tänker om vissa saker som du har varit med om. Att det 
blir någon slags mening i vårt samtal, så att man erfarenheterna är en central del i 
diskussionen. 
 
Läraren: Det blev det ganska mycket eftersom de gärna ville säga vad de tyckte och tänkte om 
och vad de har varit med om och vilken erfarenheter och upplev elser de har varit med om 
själva. Så var det väldigt mycket det som diskussionen handlade om. 
 
M: Det var som vi sa förut, jag märkte ju stor skillnad på de äldre och de lite yngre. De äldre 
kvinnorna i det här fallet, vägde in mycket mer erfarenhet i sina värderingar och ståndpunkter.  
 
Läraren: Men det är ett sånt ämne som är väldigt personligt. Just med religion och vad är 
kristendom. Det ligger ganska nära de flesta människorna så det blir ju personligt, egna 
upplevelser. 
 
M: Ett topiskt samtal ska ju vara kreativt också, tillexempel att olika tanketrådar binds ihop, 
man får följa upp varandras idéer och att de knådas och formas fram och tillbaka.  
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Lärare: Det var vi inne på när de försökte komma fram till vad det var att vara kristen. Då var 
det ju nån som sa något av erfarenhet och någon annan som svarade på det eller emot det och 
tyckte vidare så där försökte de tänka lite längre, alltså hur är det egentligen? Hur kan man se 
det? är man kristen  för att man gör vissa saker eller tänkte vissa saker? Där försökte de gå lite 
på djupet och hjälpas åt. 
 
M: Där har ju du en viktig roll att just fortsätta som du gjorde på vissa ställen, att du ”som 
killarna sa förut” eller ”som kristina sa” bla bla bla. Att saker som du tycker är viktiga och 
relevanta att man då på nåt sätt fördjupar sig i det. det är väl ett sätt att vara kreativ? Vissa 
ställen var du absolut kreativ, att idéerna förs framåt helt enkelt. 
 
Lärare: Det är ju en träningssak för eleverna också att hålla såna här stora samtal med så här 
många i gruppen. Det är ju ingen lätt uppgift för dem heller. Det är ju något de måste öva på, 
det går ju inte att ha ett tillfälle och komma på allt, förstå allt och veta allt, det är en stor 
träningssak för dem också. 
 
M: Ja det är därför jag gör den här uppsatsen bland annat, för att man vill ha in mer sånt i 
skolan. Så jag räknar ju inte med att det här är det ultimata idealet. Utan meningen är att man 
ska se brister och man ska se bra saker och sen ska man på nåt sätt knyta ihop det och sen se 
vad man kan göra med det. 
 
Lärare: Men det tror jag att många lärare glömmer bort det. Traditionella lärare tycker väl om 
att stå där framme och prata och eleverna ska lyssna och svara på frågor. Att det blir så 
teoretisk, att det blir så stelt teoretiskt på nåt sätt. 
 
M: Det är ju det som värderats högst länge länge. Det är först nu på senare år som de som gått 
då på framför allt lärarhögskolan har klagat på. 
 
Lärare: Samtidigt är det relativt nytt att man börjat blanda in eleverna på det här sättet, att de 
deltar eller egentligen.. jag känner mer att det är deras lektion. Jag är där för att hjälpa dem, 
för att vagleda dem och kanske styra dem och kanske ge de lite mer tankar och idéer. 
 
M:Det är de som ska komma fram till kunskapen själva egentligen. 
 
Lärare: Precis det är de som har lektionen, jag brukar säga det att det här är er tid. Det är inte 
jag som ska stå och prata, jag kan sakerna. Jag ska inte stå här och mala nånting, för det ska ju 
de lära sig och komma fram till på olika sätt. Sen hjälper jag dem på olika sätt. 
 
M: För allt man lär sig,  gör man ju genom kommunikation egentligen. Man ser på tv man 
lyssnar på radio, man pratar med folk. När du ska lära dig att cykla, kommunicerar du med 
din pappa eller mamma om hur du lär dig. All lärdom sker genom kunskap. Förutom i skolan 
egentligen. Fram tills nu. Det är det man vill åt nu, man vill att det ska vara ett öppet samtal 
där erfarenhet och kunskap liksom genererar varandra. 
 
M: Deliberativt topiskt samtal är också att man överväger och överlägger. Det som sägs ska 
vara relevant.  
 
Lärare: Alltså det mesta var väl ganska relevant. När det inte var det försökte jag få tillbaka de 
på rätt spår igen. Men det är också en sak, vem är det som säger vad som är relevant eller 
inte? För det kan ju vara nåt som de känner är viktigt, då kan ju inte jag komma och säga att 
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det är fel. Det kanske inte passar inte i exakt den här diskussionen, men det behöver ju inte 
vara fel för det. så, har man vissa ramar innan, så kan man säga att det inte är relevant för 
diskussionen nu. Har man inga ramar innan kan man ju gå vidare till precis vad som helst. Det 
beror ju helt på. Och har man ett mål med diskussionen, så det är många saker som man ska 
ha förberett innan som spelar roll för vad som är relevant eller inte. Men har man inga ramar 
för diskussionen är ju allt egentligen ganska relevant. 
 
M: Har du några egna tankar och funderingar kring din roll som lärare i tillexempel i sådana 
här situationer, mer än det du har sagt? 
 
Lärare: Jag tycker det är så oerhört viktigt att eleverna själva får ta reda på det de vill lära sig 
av. Det är också en stor skillnad mot hur det var innan när du kanske fick några 
instuderingsfrågor ”det här ska ni lära er det här kommer på provet”. Man märker att de lär sig 
de frågorna och så kan de svara på dem, men de vet liksom inget om det runt om det. men om 
de då istället får ett ämne men de ska själva komma med problemet eller med frågorna, då lär 
de sig på ett helt annat sätt. Det är ett viktigt sätt att jobba på. Det har jag försökt att göra mer 
på slutet och det kommer jag att använda mig mer av. Där har de större möjlighet att bli mer 
kreativa själva. För att de väljer något som är intressant och de får vinkla det hur de vill, och 
de gör det intressant för andra, de är engagerade och det blir ett mycket bättre resultat av det. 
 
M: Hur har reaktionerna varit på det frän studenternas sida på det här sättet att arbeta? 
 
Lärare: Det har varit väldigt positivt. Vi har försökt att blanda för att det ska passa så många 
som möjligt. Vi har gjort grupparbete, två och två, enskilt. Vi har gjort på alla möjliga sätt och 
det har varit jättepositiva bemötanden. De har tyckte att det varit skönt att variera sig. Och de 
har tyckte att sätta att jobba i små grupper, att det har varit väldigt fritt i de här grupperna, det 
har varit positivt på så sätt att de själva har fått välja vad de vill jobba med. Särskilt nu på 
slutet. Vi gjorde så när vi jobbade med islam på slutet. Jag hade med mig en massa olika 
artiklar, påståenden, böcker, bilder, vad som helst som handlade om islam och så fick de själv 
utgå från det materialet och jobba med och det var väldigt positivt. 
 
M: Du har haft en nyckelroll fast ändå i bakgrunden? 
 
Lärare: Precis. Jag har hjälp de att få fram information. Men jag har inte styrt de på nåt visst 
sätt, utan jag har hjälpt dem och väglett de att hitta informationen men inte styrt deras val av 
ämnen eller nånting.  
 
M: Hur har reaktioner från andra lärare varit? 
 
Lärare: Mycket positiv. Eller både ja och nej. Det har varit bra för att de tycker det är bra att 
det kommer in lite nya idéer, men å andra sidan är de rädda för att det ska bli för mycket för 
mig. För det här sättet att jobba på, alltså har jag ingen mall från början har jag ingen mall på 
slutet heller. Om jag inte har gett de 20 frågor som de ska svara likadant på så har jag heller 
inte 20 likadana frågor som jag ska rätta. Det blir mer jobb för mig. Jag får in individuella 
jobb hela tiden som jag ska rätta och bedöma på olika sätt allihopa eftersom de väljer olika 
saker. De har ju inte haft prov heller på det sättet, de har haft nåt enstaka prov bara men de är 
också så öppna frågor så det går inte bara att sätta kryss för rätt och fel, utan allt bedöms 
enskilt och det blir väldigt mycket mer jobb för mig. Och det ser de andra lärarna som något 
negativt, de tror att jag kommer att jobba ihjäl mig. 
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M: Är det så att de inte har jobbat på det här sättet innan på den här skolan? 
 
Lärare: Nä det har de inte gjort. Inte mycket, det har inte funnits tid eller utrymme för det och 
det är väl det osm är problemet i skolan idag. Lärarna har för många elever, för stora klasser, 
för lite tid till att jobba mer enskilt. Det är annat, så mycket administrativt som tar mycket tid. 
Och det är så väldigt mycket möten det skas gå på, så mycket måsten. Det är väldigt synd. Det 
är väldigt synd, man hinner inte utveckla sina tankar och idéer så jättemycket, utan det är 
väldigt spontant. Man kommer på en idé och man har med sig halva idéen till klassrummet 
och där hoppas man på att resten kommer av sig självt. Och det är synd. 
 
M: Eller att studenterna bidrar med resten? 
 
Lärare: Precis. Och det är synd. Men när man är äldre och har jobbat längre så har man 
kanske mer med sig själv. Då kan man komma in med de här halva idéerna till klassrummet, 
om eleverna inte kommer med det där sista som behövs, så kan jag kanske ändå bidra med det 
själv då, för att jag varit med om det längre. Men det märker man, att de andra lärarna har helt 
färdiga stenciler som de har haft i tio, tjugo år som de fortfarande använder eller så är det 
nånting bara spontant som de kommer på. Det är den här tröskelpedagogiken, man går in i 
klassrummet och så ser man vilket humör de är på. Vad pratar de om idag? Och så gör man 
nånting spontant av det. Men det är väldigt sällan. 
 
M: Är det någonting mer du vill säga? Eller är vi nöjda? 
 
Lärare: Jag tror vi är nöjda. 
 
M: Jag är väldigt nöjd i alla fall. 
 
SLUT 
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