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Abstract

The main problem that is seen in schools is that teachers sometimes don not reflect on what 

kind of pupils they have in the class and therefore do not adapt their way of communicate, 

which can lead to confusion and misunderstandings from the pupils side. 

In this essay I have study a teacher’s way to communicate with her pupils depending of what 

kind of class she has. The main question is How the dialogue between teacher and pupils 

looks like, and after that there are two more questions that are answered. 

The method in this essay is of a qualitative form where the observation is the main method to 

gather the empiric parts. The analysis is also of a qualitative form. 

The theoretical frame is taken from different scholars but the main focus lies in the subject of 

communication and dialogue and how these subjects are depending on the relationships

between people. But there are also a theory from Bahktin were he points out how to succeed 

with a dialogue in a classroom. 

The conclusion in this essay is that communication and dialogue in the classrooms are 

important regardless what kind of pupils you as a teacher have. It is also in great significant 

that the teacher adapt her way to communicate otherwise a lot of information can be lost 

which can lead to lost motivation and inspiration for the pupils. 

Keywords: Communication, dialogue, concept, monologueism
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1 Bakgrund

Under mina vfu-perioder, som jag haft på en och samma skola i Haninge kommun, har jag 

ofta upplevt att dialogen och kommunikationen mellan lärare och elever ofta försvåras av 

olika faktorer, bland annat av elevernas kunskaper i svenska språket, mognadsgrad eller 

elevers funktionsnedsättningsgrad. Flera gånger har jag undervisat i klasser som skiljer sig 

från varandra på olika sätt och i och med det har jag behövt ändra mitt sätta att kommunicera 

och föra en dialog med eleverna även om lektionsinnehållet varit det samma, verkar kanske 

självklart att man måste ändra sitt kommunikationssätt beroende på elevunderlaget men vad 

jag ville undersöka var vilka justeringar man gör. När jag auskulterat på olika lektioner med 

olika lärare kommunicerar de på många olika sätt och vissa lärare anpassar sitt sätta att 

kommunicera efter klasserna och andra inte utan kör på sitt race och verkar inte bry sig 

nämnvärt att eleverna faktiskt inte förstår, utan behöver tydligare förklaringar och 

anvisningar. Detta kan självklart ställa till stora problem för elevernas kunskapsinhämtning 

och deras lust till att lära. De flesta NO-ämnen t ex kemi och fysik är handgripliga ämnen där 

man jobbar mycket med experiment där eleverna själva får jobba med sina händer och 

använda sig utav alla fem sinnena. 

Kommunikationen och dialogen är två mycket viktiga verktyg i klassrummet, enligt mig själv,

som lärare och elever måste använda sig utav dagligen, oavsett om den är verbal, skriftlig 

eller via teckenspråk. I och med min inställning till kommunikation och dialog tyckte jag att 

det därför vore intressant och kul att ta reda på hur man som lärare anpassar sig efter 

elevunderlaget men även för att se vad som krävs av en själv som lärare för att få alla elever 

att förstå budskapet på lektionen. 

I denna underökning har jag identifiera vad tidigare forskning säger om kommunikation och 

vad en dialog är för något och vad som är viktigt i en dialog. I min empiri har jag försökt att 

undersöka hur kommunikationen och dialogen förs i klassrummet i fyra olika klasserna.

I Lpo94 för det obligatoriska skolväsendet står det att ett av skolans uppdrag är:

”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (…) Skolans 

uppdrag att främja lärandet förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om 

kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och om hur 

kunskapsutveckling sker.”
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1.1 Syfte

Syftet med min uppsats är att se hur en lärare anpassar sitt sätt att kommunicera på, inom NO-

ämnet, beroende på vilken klass som undervisas.

1.2 Problemformuleringar

1. Hur ser dialogerna ut i de tre klasserna? 

2. Hur skiljer sig kommunikationen mellan elev och lärare i ämnet NO i de fyra olika 

klasserna?

3. På vilket sätt behandlas olika begrepp och ord av läraren? 

4. Vilken betydelse har lärarens sätt att anpassa sitt sätt att kommunicera på för eleverna? 

2 Metod
Jag valde att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod i denna etnografiska 

undersökning. När man använder sig av en kvalitativ analysmetod bör målsättningen vara att 

identifiera och bestämma variationer, processer och strukturer, i detta fall i dialogen i 

klassrummet.1 Frågeställningar som passar in på denna analysmetod bör således vara; Vad 

kännetecknar denna händelse? Vad innebär det? Vad handlar det om?2

När det kommer till ett avslut på en studie bör den avslutas i ordningen från helhet  Del, 

alltså bör analysdelen börjas med en helhetssyn för att sedan presentera delarna mer 

ingående.3 Den kvalitativa forskningsmetoden har tre olika kvalitetskriterier enligt Staffan 

Larsson4

1. Perspektivmedvetenhet d.v.s. den insamlade fakta måste alltid sättas in i ett perspektiv. 

Forskningen ska vara tillgänglig för kritisk granskning och det betyder att ens egna

perspektiv inte hålls gömd för läsaren. Forskaren har ofta en förförståelse för det 

insamlade materialet, fakta, som sedermera förändras i tolkningsprocessen. 

Redovisningen av denna förförståelse är det som utgör det första kriteriet.5

                                                            
1 Starrin B. 1994 s.23
2 ibid.
3 Starrin B. 1994 s.29
4 Larsson S. 1994 s.165 
5 Larsson S. 1994 165f
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2. Kvaliteter hos resultatet vilket betyder att resultatet av det undersökta bör ha en enkel 

och klar uppbyggnad. Syftet är att framhäva och klargöra strukturen på resultatet.6

3. Validitetskriterier som syftar till att analysen, bland annat, har producerat ett resultat 

som man inte kan finna några avgörande brister hos. Inom den kvalitativa 

forskningsmetoden är kravet att man ska ge ett kunskapstillskott genom själva 

sammansättningen av analysen. Analysen ska öppna nya dörrar till att se på 

verkligenheten. Inom hermeneutiken är det centrala att man har belägg för de 

påståenden man anser är sannolika.7

Genom att vara en passiv observatör i klassrummet kunde jag iaktta hur lärare och elever 

kommunicerade med varandra utan att jag själv spelade en roll i klassrummet. Dock kan det 

vara mycket svårt att komma in som observatör i klassrummet utan att det påverkar eleverna 

och läraren på något sätt. Detta beror på många olika faktorer i klassrummet t ex, hur vanligt 

det är med en utomstående person som närvarar i klassrummet eller observatörens kön, 

klädsel och i vilken sorts maktposition man är i.8 Det har gjorts en del forskning om huruvida 

en observatör har någon inverkan på en klass och man har kommit fram till att läraren 

berömmer elever oftare och eleverna svarar på lärarens frågor utifrån vad de tror att 

observatören vill höra.9

Det kan vara stor skillnad mellan att komma som helt främmande till ett klassrum eller som 

en person som de känner igen, t ex som rektor eller annan lärare på skolan. Är man en 

utomstående observatör utan några som helst förbindelser med klassen och skolan är det 

lättare att observera utan känslomässiga uppfattningar men samtidigt kan en utomstående 

observatör missuppfatta mycket av vad som sker i klassrummet eftersom denna inte känner 

klassen och läraren och inte heller känner av klassrumsklimatet på samma sätt som en insatt 

person gör.10

Som utomstående observatör är det viktigt att försöka se under ytan av det som görs och sägs i 

klassrummet för att få en djupare förståelse för vad som sker. När man kommer som 

utomstående icke-deltagande observatör är det vanligt att man då sätter sig i ett hörn och 

                                                            
6 Larsson S. 1994 s.175
7 Larsson S. 1994 s.182
8 Wragg E. C 1999 s.15
9 ibid.
10ibid.
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försöker göra sig så osynlig som möjligt för att minimera påverkningsgraden av en närvaro i 

klassrummet.11

Jag satt som observatör längst bak i klassrummet med anteckningsblock och penna i högsta 

hugg för att skriva ner mina observationer och särskilt dialogen i klassrummet. Det hade 

kanske varit bättre att ha en ljuduppspelning av alla observationer men då detta inte var 

möjligt, ansåg jag skriftlig redovisning var det bästa. Det finns positiva sidor med denna 

metod så som; att de observerade kan prata med ett ledigt språk och som text är det lätt att 

tillhandahålla. Negativa aspekter med denna metod kan vara; att man som observatör missar 

intonationen på ord, tar mycket tid och förlorad visuell information.12

2.1 Avgränsning av ämnet

Jag har avgränsat mig till ämnet NO i grundskolans senare år och även lagt fokus på hur 

kommunikationen och dialogen ser ut i fyra olika klasser med samma lärare på en och samma 

skola. 

Klasserna skiljer sig åt på det sättet att den första klassen jag observerade var en åk 6a som 

har gått på den här skolan i knappt en termin. Den andra klassen är en åk 6-7 från IK-

klasserna, vilket betyder att de har varit i Sverige i mindre än ett år och därmed är mycket 

svaga i svenska språket. Alla har ett annat modersmål än svenska. Den tredje klassen som jag 

observerat är en aspergerklass med som går sitt sista år på skolan för att sedan börja på 

gymnasiet. Asperger är ett syndrom som hör till autismspektrumstörningar men räknas som en 

lindrigare form av autism. Symtom som kan visa sig är bland annat, svårigheter med social

interaktion, talmässiga svårigheter och dålig finmotorik. Intelligensnivån är oftast normal men 

elever som har asperger behöver ofta särskilt stöd i skolan. 13 Den fjärde klassen är en åk 

9adär eleverna kommer från olika kulturer men samtidigt varit i Sverige i mer än 5 år. 

2.2 Metodkritik

Eftersom jag inte använde mig av någon inspelning under mina observationer utan bara mina 

anteckningar kan läsaren se mina observationer, i den här uppsatsen, som icke exakta. Under 

mina observationer antecknade jag ner alla dialoger som fördes mellan lärare och elever. Det 

blev många sidor som skrevs och allt som nedtecknades gav inte den här uppsatsen någon 

substans och finns därför inte med i uppsatsen. De dialoger jag har med, vilket är de flesta, i 
                                                            
11 Wragg E.C 1999 s.16
12 Wragg E.C 1999 s.17 
13 http://www.ne.se/lang/aspergers-syndrom
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den här uppsatsen är av den karaktär som lyfter fram det jag vill undersöka. Inga intervjuer 

gjordes eftersom tiden var knapp och därför fattas det kanske substans som skulle ge denna 

uppsats en mer djupgående analys. 

3 Tidigare forskning och teorier

Här presenterar jag olika teorier och tidigare forskning om kommunikation och dialog och hur 

man får till en effektiv undervisning genom dessa två otroligt viktiga redskap man kan och 

bör använda sig av i klassrummet som lärare. 

3.1 Kommunikation - Samspel mellan människor

Enligt Nilsson och Waldermarsson utgår relationen till andra människor genom 

kommunikationen. Genom kommunikationen kan vi förmedla information, känslor och sätta 

ord på våra tankar. Dessutom förmedlar vi till den andra parten att vi reagerar på vad denna 

har att förmedla. Kommunikationen måste dessutom ske i ett socialt sammanhang. När vi 

kommunicerar använder vi oss av verbalt språk men även mimik, gester och ögonkontakt. 

Resultatet av alla våra kommunikationssätt är det som ska nå fram och det som är det viktiga. 

Vi kan använda kommunikationen och vårt språk till att öppna nya dörrar och nya kanaler till 

andra människors världar. Genom språket kan vi konstruera en bild som vi har upplevt och 

vill förmedla till andra människor men även att upplevelsen blir den samma mellan oss.

All sorts kommunikation är inte av godo. Kommunikationen kan även skapa avstånd och stöta 

bort andra människor genom hatiska och fientliga ord.14 En viktig aspekt när vi kommer till 

kommunikation är vilken relation som de båda parter har till varandra. Det är viktigt att båda 

parter känner till det för att göra kommunikationen så effektiv som möjligt. Relationen till 

varandra handlar om vilka rättigheter och skyldigheter vi har gentemot varandra och vilket 

klimat som rådet i den kontext som vi är i. Tar vi en relation för given kan vi gå miste om 

viktig information eller att missförstånd sker i vår kommunikation. Nilsson och 

Waldermasson tar upp att personer i maktposition ofta tar en relation för given, att relationen 

aldrig förändras, vilket den faktiskt gör beroende på kontext. Detta antagande kan medföra att 

kommunikationen inte blir effektiv.15

                                                            
14 Nilsson och Waldemarsson, 1994 s 9f
15 ibid.
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Det här är en mycket intressant del av teorin som hjälper mig att se hur dialogen förändras 

mellan lärare och elever beroende på vilken klass läraren har. Med hjälp av denna teori får jag 

reda på vilken betydelse lärarens roll har i kommunikationen med sina elever. 

Kommunikation handlar inte bara om att föra fram ett budskap. Det handlar även om att 

lyssna. Ofta har vi människor en tendens att koncentrerar oss på vad vi själva vill framföra 

och därför hamnar lyssnandet i skym undan och vi kan därmed gå miste om viktiga delar i 

budskapet.  Ofta är det vid bristfälligt lyssnande som missförstånd sker. Det är två skilda 

saker att höra vad någon säger och att lyssna. Det förstnämnda räcker inte till när det handlar 

om kommunikation utan vi måste även vara uppmärksamma på många olika nivåer. När vi 

lyssnar måste vi skapa en bild av vad som just kommunicerats till oss men vi behöver även 

läsa mellan raderna, alltså tolka det som inte sagts hög genom att iaktta kroppsspråk och 

lyssna på intonationen och lägga märke till pauser.16 Lyssnandet involverar flera sinnen än 

bara hörseln, vi måste även använda oss av synen, lukten men även vända oss inåt i oss själva 

för att märka vad som händer inom oss. Ger budskapet några reaktioner inom oss? Lyssnandet 

är en social process som kräver tid och energi från oss. Vi måste t ex bekräfta den andra 

parten, definiera vår relation, läsa av kontexten, planera våra egna uttalanden och även lyssna 

inåt i oss själva. Ett effektivt lyssnande bör utgå ifrån förståelse, vilket hjälper oss att kunna 

tolka ett budskap. 17

3.2 Att göra tänkandet synligt

En problematik som ofta uppstår i undervisningen, enligt Vygotskij, är då den spontana och 

den vetenskapliga strukturen möts. Kunskapsstrukturen är något som vi människor genom alla 

tider har försökt att skapa, enligt Vygotskij.18 Den spontana strukturen uppkommer då barnet 

skapar själv, genom att t ex stortera klossar. Barnet försöker alltså strukturera upp sina 

upplevelser. 

Kunskapsstrukturer har vi människor, som sagt innan, försökt att skapa genom alla tider och

ett av skolans huvudsyften är att förmedla dessa kunskapsstrukturer i skolans undervisning. 

Ofta kan man utgå ifrån elevens spontana struktur men sedan är det lärarens uppgift att 

omvandla detta till en kunskapsstruktur.19 En elev förstå att livet på jorden inte skulle finnas 

                                                            
16 Nilsson och Waldemarsson, 1994 s 60f.
17 ibid.
18 Arevik och Hartzell, 2007 s 23f.
19 ibid
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om solen inte fanns. Det svåra är då frågan varför. Varför skulle det inte finnas något liv på 

jorden? Lärarens uppgift blir då att försöka få eleven att inhämta kunskaperna för att kunna 

svara på frågan varför. Läraren ska fungera som en katalysator.20  I klassrummet bör man 

försöka att integrerar elevernas spontana tänkande med det vetenskapliga tänkandet så att 

dessa två tankesätt kan befrukta varandra och detta kan göras i en dialektisk process. Därför 

bör man lyfta fram det vetenskapliga tänkandet för eleverna så att det kan reagera med att 

spontant tänka runt ämnet och komma med spontana frågor. Ett stort problem som visat sig 

genom historien är att det spontana, i detta fall elevernas tänkande, har fått ge vika för det 

främmande, alltså ämnestänkandet. Man har i allt för stor utsträckning koncentrerat sig på en 

kvantitativ undervisning där mängden ämnesstoff har varit det mest väsentlig och inte 

kvaliteten på ämnesstoff och inte heller har man tagit till vara på det spontana från eleverna. 

Huvudsyftet med vår undervisning bör således vara att skapa ett intresse hos eleverna där det 

spontana elevtänkandet uppmuntras samtidigt som ämnestänkandet har en viktig del i vilket 

ämnesstoff som ska föras fram. Alla dessa kunskapsinhämtningar på olika sätt bidrar till en 

ökad begreppsuppfattning som är centralt för eleverna i deras förståelse för hur människan 

tidigare har lärt sig genom olika kunskaper.21

3.3 Begrepp och utveckling

Avsikten med att arbeta med begrepp och begreppsbildning med elever är att detta kunnande 

ska bli till en medveten intellektuell funktion för att sedan kunna synliggöra för eleverna 

vilken betydelse det har för deras kunskapshantering.22 Läraren går igenom begrepp och ord 

med sina elever och lägger stor fokus på grundläggande kunskaper. Genom detta sätt att 

arbeta med begrepp är syftet att eleverna senare ska kunna fundera på ett begrepps djupare 

innebörd. Vygotskij ser läraren som bärare av kunskaper som ska förmedlas till eleverna. Han 

förespråkar även betydelsen av att lyfta in vetenskapliga begrepp i den dagliga 

undervisningen, begrepp som eleverna inte har någon anknytning till och som är för dem, 

främmande. Genom att föra in vetenskapliga begrepp i undervisningen upptäcker eleverna det 

begreppsliga djupet i de vetenskapliga begrepp, vilket bidrar till djupare förståelse för tidigare 

                                                            
20 Arevik och Hartzell, 2007 s 23f.
21 Arevik och Hartzell, 2007 s 25f.
22 Arevik och Hartzell, 2007 s 115.
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kunskaper och begrepp som de tagit för givna. 23 I denna lärprocess finns det två riktningar 

som tydliggörs i och med begreppsuppfattning. Dels är det riktningen uppåt som gör de 

vardagliga begreppen mer abstrakta och generella och sen riktningen nedåt där de 

vetenskapliga begreppen för en förtydligande och konkret betydelse för eleverna.24

För läraren är det viktigt att vara medveten om att elever och lärare inte har samma 

referensramar när det gäller språk och begrepp.25 Det händer ofta att lärare inte tänker på det 

utan kanske tolkar elevernas tystnad som att de förstår och förklarar därmed inte begrepp som 

tas upp i undervisningen. För oss vuxna är de vetenskapliga begreppen ett vardagsspråk som 

brukas ofta och som vi förstår den djupare innebörden av. När en vuxen kommunicerar med 

en elev är ordvalet det samma men innebörden blir olika eftersom referensramarna inte är 

dem samma, därmed skapar vuxna och elever olika mening på grundval av samma ord. Därför 

måste läraren efter bästa förmåga att överbygga denna klyfta som uppstår genom 

begreppsförklaringar, tydliggöranden och vara lyhörd inför eleverna.26

3.4 Dialog

Bahktin, en ryss som arbetade mycket med bland annat litteratur och språk, banade väg för 

andra tänkare och Bahktins tankar om dialogens betydelse kallas ofta för Dialogism.27 Olga 

Dysthe tar i sin bok, Det flerstämmiga klassrummet, upp vad egentligen dialogbegreppet 

handlar om och hur det kan användas i klassrummet. Hennes direkta tolkning av ”dialog” är 

”ett muntligt samtal ansikte mot ansikte mellan två människor”28. Denna tolkning av 

begreppet dialog är det vi tänker på i vardagen dock inbegriper det även skriftlig 

kommunikation. Man kan ha en dialog via t ex mail.29 Dessutom inbegriper dialogbegreppet 

inte alltid bara två människors kommunikation utan den kan involvera flera, som i 

klassrummet. 

                                                            
23 Arevik och Hartzell, 2007 s 115.
24 Arevik och  Hartzell, 2007 s 116.
25 Arevik och Hartzell, 2007 s 116
26 ibid.
27 Dysthe, 1995 s 61.
28 Dyshte, 1995 s 62.
29 ibid.
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Grunden till Bahktins dialogbegrepp är:

”En människa definieras genom sitt förhållande till andra, och därför använder människan inte

språket för att i första hand ge uttryck åt sig själv utan för att kommunicera, befinna sig i en 

dialog.” 30

Dialogen ska inte enbart ses som någonting grundläggande hos oss människor i vår 

kommunikation med andra utan också som ett mål i klassrummet, menar Dysthe. Bakhtin har 

stor betydelse för undervisningen. Han menade att det inte är individer som skapar förståelsen 

för det sagda utan det är ”vi” som skapar meningen. Det är genom respons och återkoppling 

från mottagaren som skapar förståelsen. Respons och förståelse hänger ömsesidigt ihop och är 

beroende av varandra. Responsen kan ske som ett uttryckligt svar eller som en gest. Det är 

den aktiva responsen som har betydelse för mottagarens förståelse för avsändarens 

meddelande. Envägskommunikation är inget som främjar förståelsen utan det kräver alltid en 

forma av respons, gensvar och dialogiskt utbyte. I klassrummet sker dialogen inte bara mellan 

lärare och elev utan också mellan elev och elev, elev och böcker och elev och t ex upp spelat 

material. I allt detta kommer en viktig fråga upp huruvida vilken dialog som främjar 

undervisningen?

En traditionell form av dialog som är, fråga - svara, är inte mycket av en dialog. Däremot är 

diskussioner ett bra sätt att föra en dialog på, då ett och samma ämne kan vara aktuellt en 

längre tid.31 En risk med skolan som dialogiskt rum är att skolan tidigare varit en auktoritär 

institution, där läraren förr var auktoritär och lärarens ord var det som gällde. Bakhtin 

diskuterar ”det auktoritativa ordet” som han menar är av ondo i undervisningen. Det 

auktoritativa ordet är enligt Bahktin då mottagaren av ett budskap tolkar ordet på det sätt som 

det kommer till oss med en yttre på förhand given auktoritet och därmed blir främmande för 

oss. Problemet är att det inte kräver någon fri tolkning av mottagaren. Det auktoritativa ordet 

har sin förankring i traditioner, vedertagna sanningar, officiella instanser eller accepterat 

auktoritära personer. 

                                                            
30 Dyshte , 1995 s 63.
31 Dyshte , 1995 s 67.
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Problem i dialogen kan uppstå då relationen till parterna inte känner ömsesidig tillit, det måste 

även finnas en ömsesidig öppenhet och respekt för den andres självständighet. Finns inte 

dessa komponenter kan inte en givande dialog ske.32

Det som oftast brister i en dialog är just att vi inte vågar var helt öppna eller att vi är rädda för 

varandra. Samtidigt som vi har dessa känslor sätter vi oss ofta i försvarsställning och förväntar 

oss det samma av motparten. Dessa känslor är ofta förekommande i ett vanligt klassrum vilket 

kan förhindra en bra undervisning där dialogen har stor betydelse. För att en elev/barn ska 

kunna öppna sig helt och inte visa rädsla krävs det ett gott klimat i klassrummet och det fås 

genom att den vuxna, i det här fallet läraren, visar på att det är ok att känna och visa kärlek, 

ömhet och glädje, likaså det motsatta. Barn har ett otroligt sinne för vad de vuxnas sanna 

känslor är även om den vuxna förmedlar något annat muntligt. I och med att barnen är 

känsliga för detta kan det skapa ett ”dåligt” klassrumsklimat om inte läraren också är helt 

öppen och ärlig och för en sann dialog.33

Dialogpedagogiken utgår ifrån att läraren och eleven känner att de har lika värde i 

klassrummet även om läraren har kunskapen som ska förmedlas och eleven är den som ska 

motta och bearbeta kunskapen. Genom att läraren och eleven går in i ett arbetsområde 

tillsammans för att upptäcka det nya gemensamt, fungerar läraren som en medmänniska och 

resurs för eleven. Genom att använda sin kunskap kan läraren öppna nya vägar och perspektiv 

som eleven kan undersöka själv. Vad detta sätt kan ge är att inlärningen blir genuin och att 

båda parter upplever kreativitet och kritiskt medvetenhet. Dialogpedagogiken har utvecklats 

utifrån kognitiv samt psykodynamisk teori som utgår ifrån att människan vill hämta sina 

kunskaper och erfarenheter i konfrontation med miljön. Det psykodynamiska betonar att det 

är den mänskliga relationen och samspelet därimellan som är väsentligt för människans 

utveckling.34

På 50-talet myntades begreppet frame eller samtalsram på svenska. Ervin Goffman var den 

som utvecklade Gregory Batesons begrepp samtalsram och vilken funktion och betydelse 

denna har på interaktionen. Han förklarade det som att, ramar är av den betydelse att den 

avser den bakgrund eller inramning som behövs för att samtalsdeltagarna ska förstå samtalets 

innebörd och betydelse. Ramarna kan, under samtalets gång, förändras och byta nivå. Nya 

                                                            
32 Schyll- Bjurman & Strömberg Lind, 1976  s 14ff.
33 Schyll- Bjurman & Strömberg Lind, 1976  s 14ff.
34 Schyll- Bjurman & Strömberg Lind, 1976 s 48.
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samtalsämnen innebär nya ramar på nya nivåer. Ord tillsammans med subtila signaler så som 

intonation, ansiktsuttryck och röstförställningar skapar ramen för hur samtalet bör tolkas.

Ramarna spelar stor roll för både lyssnaren och talaren, genom att skapa gemensamma ramar 

blir det lättare att tolka och förstå på ett likvärdigt plan från båda parter.35 Ett annat begrepp 

som har ett nära band till begreppet samtalsram är det ordet footing som på svenska översätts 

till positionering. Positionering innebär att det finns två aktörer, uttalaren och uttydare, där 

uttalaren återger något som någon annan sagt eller skrivit. Uttydaren är när en person, t ex en 

präst förmedlar ett budskap från någon annan. Uttydare får därmed ett större ansvar för det 

som sägs men ansvaret är inte fullständigt till skillnad från när talaren iklär sig rollen som 

upphovsman som uttrycker egna åsikter. För att summera ordet positionering är betydelsen 

identifikation mellan talare och lyssnare vid ett specifikt tillfälle.36

3.5 Vad är en dialog i klassrummet? 

”Den närmaste utvecklingszonen” som är ett av Vygotskijs begrepp som syftar på hur barn lär 

sig i interaktion med en annan människa med högre kompetens. Enligt Grove Aukrudt  som 

tolkar Vygotskij, ska det här sättet främja barnets interaktion i samtalet och bli en mer aktiv 

delaktig part i samtalet. 37

Denna form av interaktion och kommunikation tillhör den Sociala medieringen och denna har 

två kritiska processer där det aktiva deltagandet anses, ur konstruktivistisk ståndpunkt, som 

det mest väsentliga när det gäller lärande i sociala situationer som undervisning i ett klassrum 

bör vara. Enligt de flesta inlärningsforskare är typen av den socialt medierat individuellt

lärande att föredra framför ett helt isolerat lärande. Att kunna uttrycka sin ämnesförståelse och 

få dela det med andra, få repsons, men även förklara vad man förstår och inte förstår är högst 

väsentligt för lärandet. 38

                                                            
35 Norrby, 2004 s 55.
36 ibid.
37 Grove Aukrudt, 2007 s 72.
38 Dysthe, 2007 s 51.
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3.6 Dialogismen kontra monologismen 

”Monologismen” är, inom språkvetenskaperna och enligt Linell, tre teorier som hör ihop. Den 

första teorin är; ”Kognition eller tänkande som individuell informationsbehandling”

Den andra teorin säger; ” Kommunikation som överföring” och den tredje är; ”språkstruktur 

som kod”39

De två första teorierna är mycket avgörande för hur man tolkar begreppet inlärningsprocesser. 

Den första teorin står det kognitiva som att tänkandet som informationsbehandlande, dvs. 

individen tar emot information från yttervärlden och bearbetar dessa i tänkandet, det blir en 

process. Lärandet ses som ett resultat av internaliseringen av informationen som bearbetats. 

Kommunikationen är elementärt i läroprocessen och det är därför viktigt att man väljer vilken 

slags kommunikationsmodell man använder som lärare. I västvärlden används monologismen 

i mycket stor utsträckning att vi i vår undervisning och kommunikation utgår från 

överföringsmodellen:40

”Där sändaren kodar ett budskap i språklig form som sedan sänds till mottagaren via ett 

medium som kan vara skriftligt, muntligt eller visuellt. Mottagaren avkodar budskapet och 

lagrar det i minnet för vidare bruk.” 41

Dialogismen understryker kommunikationen som ett verktyg som sker mellan parterna. 

Innebörden i dialogen skapas i interaktionen mellan den som talar och den som lyssnar. 

Dialogismen framhåller även de kontextuella faktorerna i människans diskurs, handling och 

tänkande. Inom monologismen ligger ansvaret för ett korrekt budskap hos avsändaren medan 

inom dialogismen kommer den huvudsakliga meningen fram i dialogen och interaktionen 

mellan de båda parter, gärna i samarbete. Dialogismen har fått allt större genomslagkraft inom 

det pedagogiska forskningsfältet och införlivas allt mer i klassrummen.42

                                                            
39 Dysthe, 2007 s 66
40 ibid.
41 Dysthe, 2007 s 48.
42 Dysthe, 2007 s 68.
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4 Empiri/ Observationer i skolorna

Mina observationer har gjorts i en och samma skola. Skolan är en högstadieskola söder om 

stan. Skolan ligger i ett mångkulturellt område där majoriteten inte är etniskt svenska. De 

flesta som bor i detta område har ett annat modersmål än svenska. Skolan har elever från åk 6 

till och med åk 9. I skolan finns en Ik-klass (introduktionsklass) där elever som nyss kommit 

till Sverige får gå tills de kan slussas ut i ordinarie klasser. 

4.1 Observation 1

Observation 1, 3/12- 2009 kl 09.10

Jag fick komma på en fysiklektion på en skola i Haninge. Lektionen hölls i en åk 6a med en 

lärare som jobbat på skolan i 7 år. Jag kommer kalla läraren, Lärare A. 

Klassen består av elever med många olika kulturella bakgrunder. Ingen av eleverna har 

svenska som modersmål och deras kunskapsnivå i det svenska språket är mycket låga. 

Klassen har varit en klass i knappt en termin och innan dess har de gått i olika skolor. Lärare 

A är etniskt svensk, kvinna och har jobbat som lärare i knappt 7 år. Hon är NO- och 

mattelärare på högstadiet. 

Jag redovisar inte hela lektionens dialog utan det som jag själv anser är mest intressant och 

som ger min undersökning mest. Jag kommer visa upp dialoger som har förts mellan lärare 

och elever men även sammanfatta hur lärare och elever reagerar i olika situationer. 

Lektionen inleds med att eleverna kommer indroppandes till klassrummet och sätter sig på 

sina platser och börjar prata med sina klasskompisar. Lärare A ber de som har mössor på sig 

att ta av dessa. Nästan ingen elev hör vad Lärare A säger utan fortsätter att prata med varandra 

om kvällens stora händelse, nämligen klassfesten som åk 6 ska ha. Lärare A inväntar en 

respons från eleverna men får ingen. Hon höjer rösten och säger än en gång att mössorna ska 

av, och då lystrar några av eleverna till och ber sina klasskompisar att ta av sig mössorna. Helt 

plötsligt blir det ett enormt tjafs om mössorna och läraren ingriper och ber två elever gå ut ur 

klassrummet, dock lyder inte eleverna utan de börjar tjafsa. Till slut får Lärare A nog och ger

upp kampen om mössorna och sätter igång fysiklektionen. 
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Lärare A börjar med att gå igenom vad de gjorde förra lektionen och vad de ska göra denna 

lektion. Instruktionerna är tydliga och hon förklarar på ett sätt som hon anpassat för 

målgruppen. 

På lektionen ska de göra klart sina spratteldockor som de började med föregående lektion. 

Eleverna hade problem förra gången med att få in tråden, som styr dockans rörelse, genom de 

små hålen de gjort, därför säger Lärare A att de kan använda tejp för att stabilisera trådens 

ände. Dialogen mellan lärare och elever ser ut på detta vis då:

- Jag förstår inte hur jag ska sätta dit tejpen, säger en elev. 

- Du ska vira tejpen i snörets ände för att göra den stel så går det lättare att få snöret 

genom hålet, svarar Lärare A.

- Varför ska vi göra det? Frågar en annan elev. 

- Jo om ni som har skosnören på era skor, kollar på dessa så ser ni att längst ut på 

skosnöret finns är det en alldeles hård och styv ände, vilket gör det lättare för er att trä 

snöret, precis så ska ni göra med tejpen och ert snöre. Förstår ni? Svarar Lärare A

- Nu förstår jag, svarar några elever. Man skulle också kunna pensla på lim och låta det 

stelna för då blir det hårt. Eller hur? 

- Det var en jätte bra idé, men det tar för lång tid, svarar Lärare A. Vill ni att jag ska 

visa eller förstår ni hur ni ska gå till väga? 

- Jag förstår hur jag ska göra, svarar en elev. 

- Har alla förstått? Frågar läraren. 

- JA! Svarar alla elever i kör. 

När det hela är utrett börjar eleverna att jobba själva med sina spratteldockor. Lärare A går 

runt i klassrummet för att se vad eleverna gör och hur långt de kommit. Plötsligt utbryter 

en elev.

- Jag förstår inte vad jag ska göra. Kan du hjälpa mig? 

- Men älskade vän, vart var du när jag förklarade vad ni skulle göra. Jag gick ju precis 

igenom vad ni ska göra och hur. Lyssnade du inte då får du fråga någon av dina 

klasskamrater för jag tänker inte gå igenom samma sak med varje elev individuellt. 

Det måste du förstå? 

- Men behöver hjälp med snöret för jag förstår inte. 
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- Du får vänta tills jag hjälpt de andra som räcker upp handen. Du får försöka lösa 

problemet själv så kommer jag sen, svarar Lärare A. 

Efter den dialogen går hon vidare till andra elever som räcker upp handen. Det jag lägger 

märke till är att varje gång en elev visar vad de gjort får de positiv feedback, ord som;

- Bra gjort! Va fint! Va duktig du var! Vilken bra lösning du kom upp med!

Eleverna skiner upp varje gång de hör läraren ge dem positiv feedback, vilket verkar elda 

på deras entusiasm inför uppgiften.

Ofta när eleverna kommer med frågor vill de ha hela lösningar vilket de inte får av läraren 

utan hon uppmuntrar dem i stället att tänka ett steg längre samtidigt som hon försöker ge 

dem inputs för hur de ska tänka i andra banor. Istället för att ge dem lösningen coachar 

hon dem vidare i sitt tänkande så att de sedan kan komma fram till en egen lösning. 

Dialogen såg ut så här:

- Snälla, kan du hjälpa mig att få benen att röra sig? 

- Men älskade vän, varför rör sig inte benen tror du? Kolla på hur du fäst trådarna. 

- Men jag förstår inte.

- Om du drar i snöret nu rör sig inte trådarna som är fästa i benen, vad måste du göra 

då? 

- Jag vet inte. Du har ju gjort en sådan fin docka. 

- Hm, men om jag spänner tråden mellan benen då? Då borde det kanske röra sig. 

- Om du tror det tycker jag att du ska försöka med det. Det gör inget om det blir fel för 

det är bara att prova fler gånger då. Försök spänna tråden och visa mig sen hur det 

gick. 

- Okey, då gör jag det. 

Det visar ett exempel på hur en lärare kan hjälpa eleverna på vägen utan att ge dem en hel

lösningen och få dem att prova olika alternativ. 

Under hela lektionen är det småstimmigt i klassrummet, vilket det naturligt blir när 

eleverna jobbar själva med någonting kreativt. Med jämna mellanrum ber Lärare A 

klassen att dämpa sig lite. Hon ställer sig då uppe vid katedern, som är upphöjd, och tittar 

ut i klassrummet och när eleverna tittar på henne ber hon dem att dämpa sig. 
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Ord som jag ofta upprepas av Lärare A är bland annat:

- Hur tänkte du här? Bra jobbat! Förstår du vad jag menar? Vad tror du? Älskade vän! 

När lektionen börjar närma sig slutet ber hon eleverna skriva upp dagens lektion i sina 

loggböcker där de beskriver lektionsinnehållet, vad de hunnit med under lektionen, bad de 

gjort bra och mindre bra och vad de ska göra nästa gång. Detta är ett annat sätta att föra en 

dialog med läraren eftersom läraren samlar in loggböckerna efter varje lektion och läser 

och ger skriftlig feedback på vad som skrivits av eleverna. 

Lektionen avslutas med att alla eleverna ställer sig bakom sin bänk tills alla lugnat ner sig 

och står stilla på sina platser. När detta är gjort säger läraren:

- Bra jobbat idag. Fortsätt så nästa lektion. Nu får ni gå och ha en bra dag. 

4.2 Observation 2

Fysiklektion klockan 10.20 6-7 ik-klass

Den här klassen är en introduktionsklass där eleverna kommer från olika kulturella och 

etniska bakgrunder. De har nyss kommit till Sverige och har varit här i mindre än ett år. 

Eleverna är så klart mycket svaga i det svenska språket och mer än hälften av klassen är 

polacker. Det är en åldersintegrerad klass. Den här lektionen är en fysiklektion, där de håller 

på med pappersteknik och gör julstjärnor eller pappaskar. Lärare A har även denna lektion. 

Lektionen börjar med att eleverna kommer in i klassrummet tillsammans med sin klasslärare 

som sedan lämnar över ansvaret till Lärare A. Det första som läraren säger till eleverna är:

- Hej, älskade vänner. Kan alla som har mössa på sig ta av sig dessa. 

När eleverna inte göra det, säger hon åt varje elev individuellt vid namn. Responsen blir då att 

de tittar på henne och tar av sig mössan. När alla elever satt sig på sina platser gör hon ett 

upprop på alla elever för att kolla närvaron. Efter det gör hon som på den förra lektionen, det 

vill säga, går igenom föregående lektion och berättar sedan vad de ska göra den här lektionen. 

Instruktionerna är tydliga och hon visar även med händerna och på sin egen pappersstjärna 

hur de ska gå till väga. Hon hänvisar även eleverna till att läsa instruktionerna noggrant innan 

de börjar med sina stjärnor. Eftersom hon vet på ett ungefär vilken nivå eleverna ligger på 

språkmässigt går hon igenom det en gång till. Hon frågar även: 
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- Förstår ni vad jag menar? Eller ska jag gå igenom en gång till? 

- Nej, vi fattar, svarar eleverna i kör. 

- Bra då är det bara att sätta igång. 

Efter detta är sagt börjar hon gå runt i klassrummet för att se hur det går för eleverna. Redan 

efter bara några minuter hörs:

- Jag förstår inte vad vi ska göra! Ropar en elev. 

- Men kära vän. Jag förklarade ju precis, och när jag frågade om alla hade förstått 

svarade ni ja, svarar Lärare A.

- Ja men jag förstår ändå inte. 

- Men läs instruktionerna ni fått en till gång och se om du kan förstå det. 

- Det är alldeles för svårt, svara eleven. 

- Vad är det du inte förstår? 

- Vad är häftapparat, tejp, symetrisk, jämn? 

- Ok, då ska jag förklara för dig. Häftapparat är den här (så visar hon upp 

häftapparaten). Den har klämmor i sig så om du sätter pappret mellan dessa två och 

klämmer till sitter papprena ihop sen. Vad tror du att du ska använda den till när du 

gör din stjärna? 

- När jag kanske ska sätta ihop de olika delarna? Svara eleven

- Precis. Bra tänkt! 

- Tejp är den här plastremsan med kladd på baksidan för att också kunna sätta ihop olika 

delar med. När ska du använda den tror du? 

- Kanske när jag ska få in ”vingarna” på baksidan, svara eleven.

- Men titta du visste ju. Det var väl det jag trodde. 

- Vad är symmetrisk då? 

- Jo, tänk om din stjärna skulle ha olika långa ”vingar” då skulle den se konstig ut, eller 

hur? Då är den osymmetrisk. Vad tror du då att symmetrisk är? 

- När den ser likadan ut från alla håll. 

- Precis då är den även jämn. Du kan ju! Du måste tro att du kan. Tänk efter innan du 

frågar för jag tror att du innerst inne kan. 

- Mm, kanske. 

Lärare A försökte även här att inte ge ett direkt svar utan få eleven att tänka till en extra 

gång men med hjälp på vägen. 
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Det jag la märke till under min observation på den här lektionen var att Lärare A har större 

tålamod och förklara både en och flera gånger samma sak för eleverna men på olika sätt. 

Hon använder många metaforer för fysiktermer som eleverna kan knyta an till och ger 

dem en större förståelse. 

Mycket av lektionen går åt till att förklara de svårare orden som instruktionerna består av 

och varje gång refererar hon till elevernas egen vardag. När det finns elever som inte 

förstår uppgiften, och Lärare A inte kan komma på fler sätt att förklara på, ber hon de 

elever som pratar polska, och som förstår henne bäst, att förklara för övriga 

klasskompisar. 

Även denna lektion kommer hon med uppmuntrande feedback när eleverna gör bra ifrån 

sig eller visar upp vad de gjort. 

Ibland när eleverna ser riktigt vilsna ut visar hon handgripligen hur man bör göra för att 

göra sin julstjärna samtidigt som hon förklarar vad hon gör. Hela tiden frågar hon:

- Förstår du? 

     Om eleven svarar ja, svarar hon med positiv feedback så som:

- Jättebra! Jag vet att du kan! 

Om eleven svarar nej försöker hon ta reda på vad det är eleven inte förstår genom att ställa 

frågor som:

- Vad är det du inte förstår? Kan du försöka förklara för mig hur man ska göra? Visa hur 

du tänkte. 

När en elev gör fel och beklagar sig svarar hon:

- Hur tänkte du när du gjorde så är? Bra försök men om du tänker på att de ska vara lika 

långa. Hur bör du göra då? Ojdå, men jag tycker den blev fin ändå, men om du vill att 

den ska vara symmetrisk, vad tror du att du behöver göra då? 

Vid ett tillfälle ballar eleverna ut totalt. De pratar sina modersmål med varandra och de 

springer omkring i klassrummet med saxar och hotar varandra, då ställer sig Lärare A upp 

och säger:
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- Nu blir jag riktigt arg på er. Vad tänker ni på egentligen när ni springer omkring med 

vassa saxar som kan skada er? 

- Men hon gjorde ju så här på min bänk och sen sa hon att hon skulle döda mig. Svarar 

en elev. 

- Sluta skylla ifrån dig. Du sprang ju också omkring med en sax. Då beter du dig ju lika 

dumt som hon. Förstår du det? 

- Jag fattar, men i så fall är alla här inne dumma. Varför hackar du bara på mig? Svara 

eleven.

- Jag hackar inte bara på dig. Jag försöker bara reda ut varför ni springer omkring med 

saxar i klassrummet. Nu får ni sluta vara så barnsliga. Kan ni inte skärpa er kan vi inte 

hålla på med sådant här. Då får ni sitta och läsa era böcker i stället och svara på frågor. 

Är det vad ni vill? 

- Nej, vi lovar vi ska skärpa oss, svarar en elev. 

- Bra. Ni är ju så himla duktiga när ni väl sätter den sidan till. Om ni vill ha ett bra betyg 

i fysik måste ni lyssna på vad jag säger eftersom ni inte kommer att lära er bara genom 

att läsa instruktionerna. Har ni förstått? 

- Ja! Svarar eleverna i kör. 

Lektion börjar lida mot sitt slut och eleverna ska ställa sig bakom stolarna och stå stilla 

och tysta innan de får gå ut från klassrummet. När de gör det säger läraren:

- Bra jobbat idag men nästa gång hoppas jag att ni inte springer omkring med saxar. Ha 

en fin dag tillsammans och var snälla mot varandra. Hej då! 

4.3 Observation 3 

kl 12.45 biologilektion

Det här är en biologilektion med en Aspergerklass, med Lärare A igen. Eleverna ska nästa år 

börja i gymnasiet.  Det är fyra elever i klassen och de kommer till klassrummet tillsammans 

med sin klasslärare som sen lämnar över ansvaret till Lärare A. Det är deras sista lektion för 

dagen. Klassen har läst och gått igenom ekologi och ekosystem och ska denna lektion avsluta 

detta moment. 
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Lektionen börjar med att de fyra eleverna får sätta sig på sina platser, längst fram i 

klassrummet och på en och samma bänkrad men med en tom plats mellan varandra. När de 

kommer in delar Lärare A ut deras biologiböcker och deras skrivhäften som de, efter varje 

lektion, lämnar in till läraren. 

Lärare A summerar vad de har gått igenom i stora drag. Hon berättar även vad de ska göra 

under lektionen. Hon visar även i boken var de ska börja läsa och var frågorna de ska svara på 

finns. Hon skriver upp sidorna på whiteboardtavlan. Sen går hon igenom frågorna muntligt. 

Dialogen ser ut så här:

- Eftersom ni varit så duktiga och snabba med momentet ekologi ska vi avsluta kapitlet 

idag med att svara på frågorna på sida 136. Jag läser frågorna högt för er så får ni 

svara på dem högt om ni kan. Efter att vi gått igenom frågorna muntligt får ni även 

svara på frågorna själva, skriftligt i era skrivhäften. Har ni förstått eller är det några 

frågor på det? 

- Men jag kan inte svaren på frågorna, säger en elev.

- Jag tror visst att du kan svara på frågorna men vi går ändå igenom dem tillsammans. 

Ok? 

- Ja, svarar eleverna tillsammans. 

- Bra! Då börjar vi med fråga ett. Vad är ekologi för något? Är det någon som kan svara 

på det?

Då blir det helt tyst i klassen och ingen av eleverna räcker upp handen. De sitter och bläddrar i 

böckerna i helt andra sidor än vad som läraren sagt att de ska titta på. Lärare A forsätter då:

- Ekologi är läran om naturen och djurens samspel och beroende av varandra. Är det 

någon som kan förklara för oss vad samspel är? 

Inget svar från eleverna nu heller så Lärare A fortsätter:

- När ni ska göra ett grupparbete tillsammans så måste ni arbeta tillsammans för att det 

ska bli bra. Ni är beroende av varandra för att det ska fungera. Är en av er borta en dag 

så blir de andra lidanden. Det är ett slags samspel. Förstod ni vad jag var ute efter? 

- Ja, nu förstod vi men hur är det i naturen då? frågar en elev.

- Hur tror du? 

- Att vissa djur måste äta växter för att överleva och andra djur äter andra djur och sen 

när djuren bajsar får växterna mat. 
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- Ser du? Du kunde ju, det var väl det jag visste. Ni har ju läst om det nu i 3 veckor så ni 

är ju experter på området. Eller hur? 

- Mm. Men det är jätte svårt ju. 

- Jag förstår om ni tycker att det är svårt för det är många nya och svåra ord som vi går 

igenom. Men nu fortsätter vi. Fråga två lyder, vad är en population? Kan någon svara 

på det? 

- Är det när någon är populär eller nåt sånt? För det låter ju som det, svarar en elev. 

- Det skulle man kunna tro för de börjar ju på samma bokstäver men det är det inte. 

Kommer ni ihåg när vi var ute i skogen och kollade på växter? Då var där fullt med 

lingon. Alla lingonbuskar i den lilla skogen tillhörde en population. Kommer ni håg 

det? 

- Ja! Och du sa att alla harar som bodde i den skogen tillhörde en population. Visst sa 

du så? 

- Ja precis! Vilket bra minne du har. En population är en grupp av samma art som finns 

inom ett begränsat område. Om klassrummet var ett skosystem, vad skulle utgöra en 

population då? 

- Vi så klart. Vi är ju människor. 

- Mycket bra tänkt och rätt var det också, responderar Lärare A. 

På det här viset besvaras alla fem frågor som eleverna ska besvaras. Läraren läser upp en 

fråga och ber om svar. Om eleverna inte kan svara så kommer hon med en metafor för att de 

lättare ska förstå. Samtidigt uppmuntrar hon elevernas kreativa tänkande genom att ge positiv 

feedback och hela tiden utmana dem till att tänka ett steg längre än vad de själva tror att de 

kan. Ibland tar det tvärstopp för eleverna och då griper läraren in och ger förklaringen så som 

det står i boken och sen ber hon eleverna att de ska försöka tänka i samma bana men flytta 

exemplet till deras egen vardag. 

Klassen är idag lite okoncentrerade och de sitter och bläddrar i sina böcker och det är särskilt 

sidorna om människokroppen och sex och samlevnad som är intressant. Det skvallras hit och 

dit. Lärare A sätter stopp på snacket genom att få dem att fokusera på ekologi i stället genom 

att ställa direkta frågor till varje enskild elev. Hon tilltalar varje elev vid namn och tittar 

eleven i ögonen och ställer en fråga om ekologi. Hon ger sig inte förrän hon får ett svar. 

Dessutom kräver hon att de andra eleverna är uppmärksamma på svaret. Det funkar bra för 
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eleverna bläddrar tillbaks till sidorna om ekologi. Men det verkar som om de är mycket 

fascinerade av sex och samlevnad för ofta bläddrar de fram till sidorna där ämnet tas upp och 

varje gång det händer får Lärare A dem att fokusera på något annat. Efter ett tag ber läraren 

eleverna att svara på frågorna skriftligen i sina skrivhäften. Då utbryter kaos, eleverna blir 

oroliga och stimmiga, dialogen ser vid det tillfället ut så här:

- Jag vet inte vad jag ska göra. Jag orkar inte skriva. 

- Men älskade vän, du ska svara på frågorna ett till fem. Jag vet att du kan för du 

svarade ju precis på dem när vi gick igenom frågorna muntligt, kontrar Lärare A.

- Jaha, är det samma frågor vi ska svara på. 

- Precis, men jag vill att ni ska svara med egna ord. Ni får inte skriva av vad som står i 

boken. 

- Vad då? Hur då? 

- Jo, precis som ni brukar göra när ni har Lärare B och Lärare C och ska skriva vad era 

läsböcker handlar om. Då svarar ni ju med egna ord, inte skriver ni av det som står i 

boken. Eller hur? 

- Nej, jag skriver det jag tänker på i stället, när jag läser boken. 

- Så ska ni göra nu fast det handlar om ekologi. Läs texten och sen ska ni med egna ord 

återge vad boken säger, genom att svara på frågorna. Förstod du nu? 

- Lite men jag tror jag behöver hjälp. 

- Du ska självklart få hjälp men jag vill att du försöker själv först sen kommer jag och 

ser vad du skrivit. Jag tror att du kan svara på frågorna utan problem. 

- Jag ska försöka i alla fall. 

- Bra! Det är precis så du ska tänka.

Eleven börjar med att svara på frågorna och det går bra. Han frågar inte någon gång utan läser 

texten och svarar på frågorna. Lärare A går fram till varje elev för att se hur det går för dem. 

Till varje elev ger hon positiv feedback och uppmuntrande blickar. När Lärare A närmar sig 

en elevs plats sätter hon sig på huk för att komma ner på samma nivå som eleverna och alltid 

med ett leende på läpparna. 

Lektionen var bara 35 minuter lång och när dessa minuter börjar lida mot sitt slut ber hon 

eleverna lämna in sina biologiböcker och samlar in skrivhäftena. Sen får eleverna ställa upp 
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stolarna på bänkarna och de får ställa sig på respektive klass och vara stilla och tysta. När 

detta är gjort avslutar Lärare A med:

- Idag har ni verkligen jobbar super bra. Jag tror att ni kan mer än vad ni själva tror. Alla 

svarade på alla frågor och ni skrev riktigt bra svar såg jag. Fortsätt jobba precis på det här 

sättet så kommer det gå jätte bra för er på gymnasiet, nästa år. Nu får ni gå och ha en bra 

eftermiddag och umgås med familjen. Vi ses nästa vecka och då ska vu göra andra roliga 

saker. 

4.4 Observation 4

14.55 Biologilektion

Det här är en lektion med en åk 9a som går sitt sista år innan de ska söka sig till ett 

gymnasium. Klassen har haft Lärare A sen åk 6 och de känner varandra väl. Jargongen är 

vänskaplig och tonen är ofta skämtsam. De håller på att avsluta momentet människokroppen 

och denna dag ska de dissekera en grislunga. Lärare A är den som dissekera samtidigt som 

eleverna ska observera och anteckna. Det första Lärare A gör är att blåsa upp lungan via en 

plastslang. Eleverna tycker det är häftigt att den expanderar så mycket när läraren blåser i den. 

Dialogen låter så här vid det tillfället:

- Är lungan helt ihålig? Frågar en elev.

- Nej den är inte ihålig, om du menar ihålig som en ballong? svarar Lärare A

- Men hur ser den ut då egentligen? frågar samma elev som innan. 

- Lungan består av små luftblåsor som fylls med luft när vi andas in, svara Lärare A

- Ok, jag som alltid har trott att lungan var ihålig. 

- Vad har lungan för funktion egentligen? frågar lärare A till klassen. 

Eleverna räcker upp handen och Lärare A ger ordet till en elev som svarar:

- Den renar blodet från koldioxid och tillför nytt syre till blodet. 

- Precis, det är lungans främsta uppgift. Vad skulle hända om lungan inte hade den här 
funktionen? 

- Antagligen skulle ett annat organ ta över lungans funktion eller så skulle väl kroppen 
inte behöva rena blodet, svarar en elev.
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- Det var ett riktigt bra svar och bra tänkt. Vilket organ tror ni att skulle ta över lungans 
funktion, frågar Lärare A.

- Kanske hjärtat eftersom det är ett stort organ och blodet passerar ju ändå hjärtat. svarar
en annan elev. 

- Mycket bra tänkt och kanske skulle det vara så också det får vi väl inte reda på 
eftersom har en lunga. 

Lektionen fortskrider i samma stil det vill säga Lärare A ställer utmanande frågor som tvingar 

eleverna att tänka efter lite mer och eleverna kommer med svar som tyder på att de läst sina 

läroböcker men även att de regelbundet utmanas av Lärare A i NO-ämnena. 

5 Analys

5.1 Sammanfattning av observationer

De tre klasserna skiljde sig åt i flera avseenden vad gäller kommunikation och dialog. I den 

första klassen jag observerade fanns språkkunskapen till viss del och därför flöt 

kommunikationen på bättre än t ex i Ik-klassen, där bristen på det svenska språket gjorde att 

kommunikationen blev hackigt. Grundläggande begrepp och ord behövdes inte alltid tas upp 

till ytan och förklaras utan förståelsen fanns redan hos eleverna. Det som var det svåra för 

eleverna var att läsa instruktionerna de fått men även att lyssna till vad läraren sa. Kanske var 

det att elever som har vissa svårigheter med språket behöver visuella instruktioner samtidigt 

som en lärare talar om hur en sak ska genomföras. Kommunikation kan ju ske i olika sociala 

rum, inte bara genom muntliga tilltal utan också via instruktioner och skriven dialog. 

Den andra klassen hade mycket svårare för att ta till sig instruktioner eftersom de språkliga 

hindrena var allt för stora. T ex ordet tejp behövde förklaras genom att läraren visar hur den 

fungerar och genom att läraren förklarar hur man använder den. Läraren förde en dialog med 

sina elever för att säkerställa att de förstod vad tejp var för något. Även begreppet symmetrisk 

behövdes lyftas upp, men det kan vara ett svårt begrepp även för elever med bättre språkliga 

kunskaper. Här försökte läraren förklara genom att ställa frågor till eleverna och ta 

motsatsordet för att via det förklara vad symmetri är för något. Hon tog även hjälp att något 

visuellt som eleverna höll på med, i detta fall pappersstjärnorna, och visade hur en 

osymmetrisk stjärna skulle se ut. Till slut förstod eleven vad symmetri var för något. 
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I den tredje klassen där alla eleverna hade asperger och där de gick igenom ekosystemet 

behövdes mycket hjälp med att förklara begrepp och ord. Här tog sig läraren tid att förklara 

mycket personligt för varje elev utifrån deras förutsättningar och vardag vad t ex ekosystem är 

för något. Hon gjorde liknelser till deras egen vardag i skolan genom att jämföra ett 

ekosystem med ett grupparbete där man måste arbeta tillsammans och hur man är beroende av 

varandra för att arbetet ska bli färdigt. Den här klassen var ju mycket speciell då alla eleverna 

hade svenska som modersmål men där deras funktionshinder satte käppar i hjulet för deras 

kunskapsinhämtning. 

5.2 Dialog och kommunikation

Nilsson och Waldemarsson menar att relationen mellan människor sker genom 

kommunikation och dialog.43 Som jag skrivit innan så har skolans lärare verkligen jobbat med 

att bygga upp en god relation med klassen som observerades sist, åk 9an, genom dialog och 

kommunikation. Som mål hade även lärarna att skapa en rolig och intressant NO-

undervisning genom att föra en dialog med eleverna för att säkerställa att eleverna lärt sig de 

grundläggande begreppen som krävs för att kunna utveckla olika resonemang och 

diskussioner inom området. 

Under lektionen som jag observerade ställde läraren följdfrågor för att utmana och få 

bekräftelse på att eleverna förstått. Genom att eleverna svarade på lärarens frågor reagerade 

de på det som läraren förmedlat. Nilsson och Waldemarsson ser kommunikationen som det 

främsta redskapet till informationsutbyte.44 Eftersom Lärare A haft samma klass under flera år 

har de jobbat fram ett gemensamt förhållningssätt gentemot varandra, dvs. de vet var de har 

varandra och vilka roller de har i det gemensamma rummet. Enligt mina observationer var 

rollfördelningen, just under denna lektion, att läraren var en slags coach som gav sina elever 

olika utmaningar men tog inte på sig rollen som ledare med större makt, vilket kan skapa 

missförstånd och därmed försämra effektiviteten av kommunikationen. Jag baserar detta 

påstående på att Lärare A inte kom med nedvärderande åsikter eller förkastade elevernas svar. 

I stället bekräftade hon elevernas frågor med neutrala svar men fortsatte även följa upp 

elevernas kunskapsinhämtning med följdfrågor som utmanade deras tankebanor.  

I alla observationer la jag märke till att Lärare A lyssnade bra på sina elever, vilket är ett annat 

tecken på en effektiv kommunikation vilket annars kan vara vanligt att man missar, om 

                                                            
43 Nilsson och Waldemarsson, 1994 s 9f.
44 ibid.
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läraren ”missbrukar” sin maktposition. Enligt Nilsson och Waldermasson bör lyssnaren skapa 

en bild av det kommunicerade men även läsa mellan raderna.45 Många elever kanske inte 

vågar fråga läraren något för att de tidigare bemötts med ignorans och därför bör läraren även 

uppmärksamma på elevers kroppsspråk och intonation för bakom elevens uttalade budskap 

kanske det finns en osäkerhet som inte uttalas högt. Ett effektivt lyssnande bör även utgå från 

förståelse och det kändes som att Lärare A hade stor förståelse för de elever som gick i 

aspergerklassen. Förståelse för att deras kunskapsinhämtning inte går lika lätt som för andra 

elever utan diagnos. Under min observation la jag märke till att Lärare A noterade elevernas 

kroppsspråk och kunde läsa av dessa. Någon elev hängde med huvudet och genast var Lärare 

A där med uppmuntrande ord. Hon gav sig tid till att lyssna på deras privata problem för att 

kunna ge respons på det och få eleverna till att gå vidare och tänka på något annat. Även om 

det kanske verkar nonchalant att få eleverna att tänka på något annat är ett av lärarens främsta 

uppgift att förmedla lektionens kunskapsstoff, med det inte sagt att hon ignorerar elevernas 

privata problem. 

Enligt Vygotskij är elevernas spontana tänkande en viktig faktor vid kunskapsinhämtningen. 

Genom att integrerar det spontana tänkandet och det vetenskapliga tänkandet kan man få 

eleverna till att skapa ett större intresse för ett ämne.46 Under mina observationer hade Lärare 

A en plan för lektionen och ett visst ämnesstoff som skulle tas upp under lektionstid, vilket 

kan åsidosätta elevernas spontana tänkande och glädjen till ämnet. Jag kunde tyvärr inte 

uppfatta mycket av elevernas spontana tänkande eftersom undervisningen på lektionerna 

redan var planerade och det fanns en tydlig plan för dagen. Det satte dock inte stopp för 

elevernas spontana reaktioner och tillrop, men det bör inte förväxlas med spontant tänkande 

kring lektionens ämne. Just detta kan bli ett problem eftersom skolan idag är så pass 

resultatinriktad att man ofta som lärare kanske glömmer bort elevernas spontana tänkande och 

man som lärare ser sig själv som en ”inmatare” och inte som en katalysator till elevernas 

djupare intresse för ett ämne. Denna diskussion hör inte hemma just i detta arbete men jag vill 

ändå ta upp problematiken mellan elevernas spontana tänkande och den resultatinriktade 

skolan. 

Lärare A jobbade under en biologilektion med t ex begreppen ekosystem, ekologi, 

näringskedja och population, vilket är flera rätt omfattande begrepp som kan vara mycket 

                                                            
45 Nilsson och Waldemarsson, 1994 s 60f.
46 Arevik och Hartzell, 2007 s 23f.
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svårt för eleverna att kunna ta sig till, om man som elev inte kan relatera till det. Avsikten 

med att jobba med begrepp och begreppsbildning är enligt Arevik och Hartzell att synliggöra 

för eleverna i ett senare skede begreppens djupare innebörd. Detta för att eleverna ska kunna 

reflektera och för att det ska kunna bli en medveten intellektuell funktion hos eleverna.47

Enligt Vygotskij bör en lärare använda sig av begrepp som inte ingår i elevernas vokabulär 

och känner anknytning till eftersom eleverna därmed kan utveckla en djupare förståelse för 

tidigare inlärda kunskaper som de kanske tagit för givna.48 I denna process där begrepp tas 

upp i undervisningen måste läraren dock vara mycket medveten om att elevernas 

referensramar ofta är snävare än ens egna. Vad som händer när en lärare inte är medveten om 

det är att kommunikationen blir ineffektiv dvs. läraren använder sig kanske av begrepp och 

ord som eleverna inte förstår men responderar detta med tystnad på grund av t ex förlägenhet, 

pinsamhet m.m., och läraren i sin tur tolkar tystnaden som positiv respons. Under mina 

observationer var det mycket märkbart att Lärare A hade en stor medvetenhet om elevernas 

begränsade tankesätt och referensramar. Genom att förklara begrepp med vardagliga termer 

som eleverna kunde referera till fick hon sina elever till en djupare förståelse för de svåra 

begrepp som ämnet biologi innehar.49

Olga Dysthe menar att dialogen är något som vi i klassrummet måste ha som mål. Dialogen 

innefattar inte bara två personer utan kan involvera flera personer. Enligt Bakhtin är det inte 

enskilda individer som skapar en förståelse utan det är gemenskapen som skapar meningen.50

Lärare A och hennes elever förde dialoger med varandra ofta och frågor fick respons och 

återkoppling vilket är, enligt Bakhtin, det som skapar förståelsen. Dialogen som fördes i 

klassrummet var inte bara en fråga – svara – dialog, utan snarare en dialog som började med 

en fråga som besvarades på ett visst sätt av Lärare A som sedan utvecklade sina svar. Hon 

använde sig även av diskussioner, vilket är ett bra sätta att föra en dialog på.51 När man för en 

dialog i klassrummet är det viktigt som lärare att inte använda sig utav det, som Bakhtin kallar 

för, ”det auktoritativa ordet” där man som lärare ses som en auktoritär som besitter det absolut 

sanna som ej går att ifrågasätta. Genom diskussion ger man eleverna tillfälle att fritt tolka en 

lärares budskap och därmed kritisera och ifrågasätta detta. 

                                                            
47 Arevik och Hartzell, 2007 s 25f.
48 Arevik och Hartzell, 2007 s 25f. 
49 ibid. 
50 Dysthe, 1995 s 67.
51 Dysthe, 1995 s 67. 
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Under de lektioner som jag observerade kunde jag inte skönja några rädslor inför att ställa 

frågor till läraren, vilket kan vara ett stort problem i klassrummet enligt Schyll- Bjurman och 

Strömberg Lind. När läraren och eleverna inte känner ömsesidig tillit till varandra vilket är ett 

av kraven för att en givande dialog ska äga rum. Trots att Lärare A hade en åk 6a som hon 

bara haft i drygt en termin märktes det att eleverna kände sig trygga i sitt förhållande till sin 

lärare eftersom eleverna kunde ställa frågor utan större tvekan inför läraren och sina 

klasskamrater. Det är i alla fall vad jag kunde observera, sen kan det vara svårt för mig att 

urskilja enskilda elevers tysta tvekan innan en fråga ställs men eftersom många frågor ändå 

ventilerades ser jag det som ett tecken på ömsesidigt förtroende från alla håll. Lärare A, som 

jag tidigare nämnt, använde sig aldrig av någon auktoritär metod för att få eleverna till 

förståelse utan Lärare A befann sig på en nivå som var nära elevernas och därmed kände 

eleverna förtroende för henne. 52

Lärare A förklarade för mig hur hon vill att lärare ska jobba med sina elever och menar då att 

det är otroligt viktigt att involvera eleverna och se till att de blir en delaktig part i 

klassrumsdialogen. Detta är något som Vygotskij anser vara mycket viktigt då en elev

interagerar med en person, i detta fall läraren, med högre ämneskompetens. Vygotskij menar 

att detta är det mest väsentliga när elever ska inhämta kunskaper i sociala situationer. Att 

kunna få förklara och få respons på det man förstått anser han vara oerhört viktigt för lärandet 

hos en elev.53

Dialogismen är något som har införlivats allt mer i klassrummet och det märktes under mina 

observationer på Lärare As lektioner. Som jag förklarat innan handlar dialogismen om 

kommunikation som ett verktyg men även att tolkningen av ett budskap sker i interaktionen 

mellan avsändaren och mottagaren, till skillnad från monologismen där tolkningen ligger hos 

avsändaren.54 Det blev tydligt när läraren kommunicerade med sina elever och inväntade och 

förväntade sig svar från eleverna till skillnad mot om det rådde monologism i klassrummet då 

läraren i stället inte inväntat några svar och respons från eleverna. 
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54 Dysthe, 2007 s 68. 
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6 Slutsats
Kommunikation och dialog är något som vi som lärare bör uppmuntra i våra klassrum. De 

flesta forskare är eniga om att dialogen blir mer givande för både lärare och elever, när båda 

parterna vet var de har varandra. Läraren bör inte inta en maktposition utan istället vara på 

samma nivå som sina elever och fungera som en katalysator för att inspirera och motivera sina 

elever till kunskapsinhämtning.55 Som lärare bör man kunna inhämta information om sina 

elever på olika sätt inte bara genom att föra en muntlig dialog utan även ha alla sina sinnen 

öppna. Genom att vara öppen och lyhörd kan man få reda på huruvida eleverna faktiskt förstår 

det som förmedlas på lektionerna. Detta oavsett vilken klass man har.56 Även om många 

lärare betonar vikten av att eleverna ska kunna relatera till det som vi lärare lär ut bör man 

ändå utmana eleverna genom att inkorporera svårare begrepp som inte eleverna är helt okända 

inför. Syftet med det är att uppmuntra elevernas spontana tänkande, dock måste man som 

lärare var medveten om att eleverna inte har samma referensramar som en själv och därmed 

bör man anpassa sitt sätt att kommunicera på, annars kan man som lärare missa elevernas 

spontana frågor och tänkande. Detta kan leda till att elevernas prestation på lektionerna 

sjunker i och med tappat intresse.57 Klassrumsdiskussioner kan vara ett viktigt redskap som 

kan leda till att elevernas spontana tänkande kommer igång, dock måste det finnas några 

förutsättningar för att detta ska vara givande för lärare och elever. En förutsättning som alltid 

bör finnas i ett klassrum är tilliten till varandra. Det är först då som eleverna vågar vara 

spontana.  58

Den här uppsatsen har utgått ifrån olika klasser och hur kommunikationen och dialogen ser ut 

efter elevernas förutsättningar. Det som var gemensamt för alla klasser var att läraren faktiskt 

anpassade sitt sätt att kommunicera. Svåra begrepp och ord togs upp på lektionerna som 

förklarades och reddes ut. Svårighetsgraden på de olika begreppen var olika beroende på 

vilken klass som undervisades. Förhoppningsvis förstod eleverna och kan därmed utnyttja 

sina nyvunna kunskaper. 

                                                            
55 Nilsson och Waldemarsson, 1994 s 60f.
56 ibid.
57 Arevik och Hartzell, 2007 s 23f.
58 Dyshte , 1995 s 67
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