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The purpose of this study is to describe the three most significant pedagogical ideas and their 

impact on the national curriculum from the concept of communication. As the school is a 

social learning community this study looks at some teachers’ perceptions and experiences of 

teaching with a communicative approach, and the obstacles they claim to meet. The 

educationist Kieran Egan argue that these three pedagogical ideas are incompatible and that a 

curriculum that compromises them is doomed to fail. He mean that a new coherent view on 

education is required and should be based on students’ understandings. The knowledge should 

be presented as it easiest can be comprehended during a person’s intellectual development. 

The study includes qualitative interviews with four teachers that teach students from 6 to 9 

years old, and field observations in their classrooms. The main conlusions are that a 

communicative approach requires a suitable classroom design that enables co-operative 

learning. The teachers in the study pairs their students two and two or four and four to enable 

that a dialog occurs between the students, on the subject of the lesson. The classroom design 

also makes a statement of dissociation with traditional teaching if the teacher’s desk is placed 

in the back of the classroom, out of focus. As the national curriculum highlights the 

importance of communication all teachers in the study encourages their students to co-

operative learning and communication, but find the noise difficult to handle. It’s their 

conclusion that smaller groups of students is highly desirable and possibly the only way to 

overcome the incompatibility that exists within the curriculum.  
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1.    Inledning 

Om jag påstår att skolan är en plats för undervisning som syftar till kunskap och lärande, 

skulle jag få medhåll från de flesta. Om jag dessutom påstår att skolan mer eller mindre 

misslyckats med detta sitt syfte, skulle jag dessvärre också få medhåll från allt för många. 

Denna studie handlar om vad jag anser vara de viktigaste bakomliggande orsakerna till dessa 

svårigheter, utifrån begreppet kommunikation. 

Jag har flera gånger i olika sammanhang stött på en för mig oroande inställning bland lärare. 

Inställningen exemplifieras tydligt genom en konversation mellan mig och en lärare som vid 

terminsstart förklarar att hon upplever sin nya klass som ”pratig” och att hon jobbar intensivt 

med att få tyst i klassen. Hon har till och med infört en ringklocka som signalerar att det måste 

bli tyst. Jag förstår att det hon vill uppnå är det som brukar kallas arbetsro, men det som också 

uppstår är tystnad – vilket skapar en atmosfär i klassrummet som går emot den 

kommunikativa läromiljö som Läroplanen, Lpo94, beskriver. 

Det jag tror händer då uttrycks tydligt av en pojke i åk 1, vilket också sammanfattar väl den 

kritik jag i den här studien framför mot skolans pedagogiska utformning; 

Först var det roligt, sen blev det tråkigt och sen vande man sig. (Williams 2006:5) 

  

2. Bakgrund 

Historiskt sett är skolan en ny institution. Först 1842 införde Sveriges riksdag en allmän 

folkskola med obligatorisk skolplikt och 1950 beslutades om en 9-årig enhetsskola, den som 

vi sedan 1962 känner som den svenska grundskolan (Hartman 2005:40ff). Pedagogikens 

historia är däremot betydligt äldre. Mycket utav det grundläggande i västerländsk syn på 

kunskap och lärande härstammar från de gamla grekerna, såsom Sokrates och Platon 

(Lindström 2005:48ff). Därefter har många betydelsefulla filosofer och teoretiker satt sina 

spår i bildningens utformande vilket utmynnat i ett organiserat lärande, nämligen skolan. 

Den svenska skolan av idag bygger framför allt på tre stora pedagogiska idéer, vilket 

läroplanen Lpo94 visar tydliga exempel på. Dessa tre idéer, som jag fortsättningsvis kommer 

att benämna grundidéerna för att särskilja, står för olika perspektiv och prioriteringar som 

skolans uppdrag anses omfatta och har kommit att bli så självklara för oss som en gång 

atomens oemotsagda position som minsta tänkbara beståndsdel. Den första grundidén om 

skolans uppdrag är socialisation – draget till sin spets skall eleverna homogeniseras för att 

passa in i samhällets mall och värderingar. Den andra grundidén bygger på tanken om sann 
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kunskap och akademiska studier som eleverna ska tillgodogöra sig och den tredje och sista 

grundidén är den om förverkligandet av varje elevs individuella och unika potential. Kreativa 

tänkare inser redan här att dessa tre grundidéer är och förblir oförenliga (Egan 2005:13). Ett 

annat sätt att organisera lärandet är, kort och koncist uttryckt, nödvändigt. 

Skolan har gjort en resa från traditionell förmedlingspedagogik till att skapa miljöer för 

lärande där elevernas aktiva kunskapssökande eftersträvas (Carlgren 2005: 263ff). Som en röd 

tråd genom all pedagogik, undervisning och utbildning lyser kommunikationen. Även om de 

olika pedagogiska teorierna belyser och uppmärksammar olika sidor av kommunikationen 

eller olika slags kommunikation och olika konsekvenser av den, så förblir vikten av 

kommunikation oemotsagd då all utbildning alltid innebär någon form av kommunikation 

(Englund 2007:9). 

Nutida utbildningsforskning betonar två mer eller framför allt mindre olika didaktiska förslag 

inom kommunikation, som vunnit auktoritet inom Skolverket och dess forskning. Dessa är det 

deliberativa samtalet och det dialogiska klassrummet, som båda utmanar övervintrade 

förmedlingstraditioner och betonar kommunikationen som en källa till lärande och 

demokratiskt erfarande (Hultin 2007:382). Läroplanen, Lpo94, uttrycker på flera ställen 

kommunikationens viktiga roll och reflektion och argumentation, dialog och diskuterande 

aktiviteter samt handling och eget ställningstagande är återkommande termer (Liljestrand 

2002:26f). Trots pedagogikens och utbildningsforskningens påvisande av kommunikationens 

effektivitet i lärandet verkar det svårt att bryta med traditionen och lärarens tal är i allt för 

många klassrum fortfarande den dominerande aktiviteten (Englund 2007:163). 

I studien avser kommunikation den verbala kommunikation som sker integrerat i 

ämnesundervisningen i klassrummet mellan lärare och elever och mellan elever, som ämnar 

bidra till kunskapsbildande i vid mening. Fokus är förskoleklass till och med årskurs 3 av två 

anledningar; dels för att min egen behörighet ligger inom det området men framför allt för att 

det intresserar mig hur man introducerar och förbereder eleverna för ett kommunikativt 

arbetssätt under grundskolans första år. Även om jag anser att teori och praktik är tätt 

sammanflätande, är det här i första hand den teoretiska sidan av den nutida svenska skolans 

pedagogik jag vill belysa genom att titta på bakomliggande syn på kunskap och lärande. 

Begreppet kommunikation är centralt i samtliga grundidéer och blir därför en länk till 

verklighetens praktik. 
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3. Syfte  

Studiens syfte är att beskriva de tre framträdande och signifikanta pedagogiska grundidéernas 

inverkan på det organiserade lärandet – skolan – utifrån begreppet kommunikation. Jag tittar 

också på de uppfattningar verksamma lärare i studien anger för att arbeta kommunikativt, 

samt vilka begränsningar och hinder de upplever sig möta i klassrummet.  

 

4. Frågeställningar 

 

• Vilka uppfattningar och upplevelser har de verksamma lärarna av kommunikation som 

ett integrerat element i ämnesundervisning? 

• Vilka svårigheter anger de verksamma lärarna att de möter med ett kommunikativt 

arbetssätt? 
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5. Teoretisk referensram 

Det finns nästan hur mycket som helst att säga om kommunikation, i synnerhet 

kommunikation kopplat till utbildning då skolan utgör en kommunikativ lärogemenskap och 

språket och kommunikationen utgör ett grundläggande element i all undervisning (Englund 

2007:10). Här kommer jag att beskriva de tre pedagogiska grundidéer som format skolan och 

dess styrdokument Lpo94. Utifrån begreppet kommunikation kommer jag att beskriva 

framträdande utbildningsteoretikers syn på kommunikationens roll och de två ledande 

perspektiven på kommunikation inom dagens utbildningsforskning. 

Det finns en övergripande känsla av att skolan står inför en brytpunkt – det är dags att bryta 

med de förställningar vi haft om hur lärande sker och bör utformas. Det är dags att landa i en 

ny föreställning där läraren utgår från elevers olika förståelseformer eller annorlunda uttryckt; 

som är så hövlig att den framställer världen för eleverna på det sätt som de har lättast att förstå 

(Egan 2005:356). För att kunna göra det måste vi först förstå vad vår föreställning baserar sig 

på. 

 

5.1 De tre grundidéerna 

Den första grundidén om socialisation ser det som sin centrala uppgift att främja de normer 

och värderingar som konstituerar samhället. Skolans uppgift blir att ge eleverna förståelse för 

sitt specifika samhälle samt deras möjligheter och förpliktelser i det. Att forma de unga in i 

samhällets vedertagna kollektiva principer skapar en identitetskänsla och en homogenisering. 

Socialisationen främjar också så kallade nyttiga kunskaper; konkreta yrkeskunskaper och 

livskunskaper för att på så sätt förbereda och anpassa eleverna till det moderna samhällets 

utmaningar och förändringar. Läraren betraktas som en förebild (Egan 2005:24ff). 

Den andra grundidén om rationell sanning tar sitt avstamp i den grekiska filosofen Platons 

(428-327 fvt) ideal om att sann kunskap och visshet uppstår i reflektion och disciplinerat 

studium av abstrakt kunskap. Först då kan man se över traditionella föreställningar och 

fördomar och en rationell syn på verkligheten framträder. Platons anspråk på att endast en 

akademisk läroplan leder till rationalitet och därmed sann kunskap har påverkat vår 

utbildningssyn till den grad att vi knappast kan föreställa oss utbildning utan det. Vi tar för 

givet att skolan ska ägna sig åt det som ibland kallas intellektuell odling, trots att vissa 

ämnesområden endast motiveras med att det har ett ”utbildningsmässigt värde”. Kunskaper 

som svårligen motiveras av samhällsnyttan och dessutom av de flesta betraktas som 
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oegennyttiga. Skolan betraktas som en plats skild från samhället, där tillägnandet av 

kunskaper av bestående värde sker. Moderna, nykonservativa språkrör för den platonska idén 

kräver bättre kvalitet i utbildningen. Läraren betraktas som en expert (Egan 2005:27ff). 

Den tredje grundidén om varje barns enskilda utveckling förespråkades av den schweizisk-

franske uppfostringsteoretikern Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Han erkände Platons 

tankar om en akademisk läroplan, men såg det som en allt för stor risk att bedrövliga 

pedagoger inte skulle lyckas förmedla den på något annat sätt än att banka in den i eleverna. 

Därför koncentrerade sig Rousseau mer på vad elever kan lära sig i olika åldrar och mindre på 

vad elever borde lära sig. Han lade tonvikt på individuella skillnader mellan olika elever och 

ansåg därför att man borde utföra observationer och koncentrera sig på varje elevs enskilda 

utveckling, lärande och motivation grundat på elevens erfarenheter. En läroplan för alla blir 

omöjlig. Progressivismen och utvecklingsläran är påverkade av dessa resonemang. Läraren 

betraktas som en facilitator (Egan 2005:30ff). 

 

5.2 Grundidéernas oförenligheter 

Man kan vid en första anblick tro att dessa tre grundidéer skulle kunna komplettera varandra 

och faktum är ju att västerländsk skolundervisning idag i huvudsak bygger på dessa tre 

pedagogiska beståndsdelar. Den nu gällande läroplanen, Lpo94, har flera tydliga exempel på 

det. Vad gäller socialisation säger läroplanen; 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 

grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. (Lpo94:3)  

I samarbete med hemmen skall skolan främja elevers utveckling till ansvarskännande människor 

och samhällsmedlemmar. (Lpo94:5)  

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att 

därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. (Lpo94:5)  

Om så kallad intellektuell odling säger läroplanen; 

Undervisningen skall vara saklig och allsidig. (Lpo94) 

Skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram 

alla i samhället behöver. (Lpo94:5)  

Skolan skall sträva efter att varje elev tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och 

ämnesoråden, för att bilda sig och få beredskap för livet. (Lpo94:9)  

Vidare säger läroplanen om varje barns enskilda utveckling att; 
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Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. (Lpo94:3)  

Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. (Lpo94:3)  

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. (Lpo94:4)  

Kieran Egan, en nutida irländsk-engelsk utbildningsfilosof verksam i Kanada, menar dock att 

det finns djupgående teoretiska oförenligheter mellan de tre grundidéerna och att de dessutom 

undergräver varandra (Egan 2005:51f). Om socialisationen syftar till att bevara och 

reproducera en samling föreställningar och konventioner syftar Platons akademiska läroplan 

till odling av intellektet och skepsis samt att omstörta förgivettaganden. Social harmoni och 

stabilitet mot omstörtande skepsis. Det yttersta beviset för dessa två grundidéers oförenlighet 

är kanske att Platons förebild filosofen Sokrates dömdes till döden för att med sin 

undervisning hotat samhällets grundvalar och därmed fördärvat ungdomen (Egan 2005:34). 

Om Platons arv handlar om utbildningens vad och Rousseaus arv om hur, så har det lett till att 

utbildningsfilosoferna ägnar sig åt innehåll och mål och utbildningspsykologerna åt medel och 

metod. Egan menar dock att problemet med det är att utbildningens medel och mål är nära 

förbundna och sammanflätade med varandra så till den grad att i våra utbildningsmål ligger 

våra medel och i våra utbildningsmedel ligger våra mål. Uttryckt annorlunda, vi anser inte att 

det fungerar att med metoden aga få ett barn att nå målet att lära sig en text om medkänsla 

utantill. Mål och medel kan inte skiljas eller delas upp på det viset. Ett ytterligare problem 

mellan Platon och Rousseau är deras syn på utbildningsprocessens grunder och dynamik. 

Enligt Platons tanke utvecklas eleverna, men inte i den mening som Rousseau och den 

schweiziske filosofen och utvecklingspsykologen Jean Piagets (1896-1980) välkända 

utvecklingsfaser menar. Enligt Platon är elevernas förmåga att tillgodogöra sig alltmer 

sofistikerade kunskaper oberoende en psykologisk utveckling, medan för Rousseau och Piaget 

är det den psykologiska utvecklingen som avgör vad för slags kunskaper som kan och behövs 

läras in. Uttryckt annorlunda, i den platonska idén är det kunskapen som driver på 

utvecklingen, i den rousseauanska idén är det utvecklingen som driver på kunskapen. Denna 

utbildningskonflikt syns tydligt i striden mellan så kallade traditionalister och platoniker som 

argumenterar för akademiska baskunskaper och så kallade progressivister och rousseauaner 

som argumenterar för relevans (Egan 2005:35ff). Om socialisationen vidare har ett särskilt 

mål och man på vägen dit likriktar, formar och homogeniserar och Rousseaus tanke om en 

individualiseringsprocess har ett fritt och ej förutbestämt mål och man på vägen dit vill 

utveckla elevens unika potential, utforskar och upptäcker samt stimulerar egenarten, innebär 
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det en omöjlig kompromiss. Rousseau vill skydda barnets naturliga natur mot samhällets 

formande tryck medan socialisationen erkänner eleven som en social varelse. Problemet är att 

de inte går att kombinera. Utbildningen kan inte till hälften forma ett barns utveckling utifrån 

samhället och till hälften utifrån naturen och en kompromiss skulle bara innebära att ingen av 

grundidéerna blir effektiva (Egan 2005:37ff). 

Avslutningsvis är det viktigt att påpeka två saker angående dessa oförenligheter; Egan menar 

att grundidéerna i sig själva har egna problem oavsett oförenligheterna samt att få eller ingen 

enbart ansluter sig till en enda grundidé eller ståndpunkt. Försöken till kompromisser beror 

enligt Egan på vår omedvetenhet om hur osammanhängande och oförenlig vår syn på 

utbildning är och resultatet är en ineffektiv skola (Egan 2005:38f). 

Johan Liljestrand, som skrivit sin doktorsavhandling i pedagogik vid Örebros universitet, 

menar att läroplanen, Lpo94, lyfter fram två motstridiga mål. Den vill både att elever ska föra 

diskussioner med kontroversiellt innehåll där självständigt tänkande uppmuntras samt att 

eleverna ska fostras till samhällets bestämda värden. I gymnasieskolans kursplan för 

religions- och samhällskunskap blir detta extra tydligt, menar Liljestrand. Ur ett 

kommunikativt perspektiv menar han att lärarens funktion blir det otydlig om pedagogen ska 

leda en diskussion utan att styra mot en gemensam konklusion eller styra den mot de 

bestämda värdena (Liljestrand 2002:27f). Synnöve Prage och Per Olov Svedner, båda 

verksamma vid Uppsala universitet med erfarenhet av muntlig träning i lärarutbildningen, 

menar att läraryrket idag både handlar om att vara handledare och kunskapsförmedlare. I ett 

kommunikativt arbetssätt innebär det att läraren både ska ge muntlig stimulans och styrning. 

De menar också att kraven på muntlig förmåga förändrats och att utvecklingen i skolan går 

mot en ökad likhet med förskolan, eftersom förskolans alla pedagoger sedan länge haft kravet 

på sig att utveckla elevernas kommunikationsförmåga och sociala kompetens (Prage & 

Svedner 2000:5ff). 

Det finns dock inom den nutida utbildningsforskningen en fokusering på kommunikation i 

klassrummet och som en central aspekt inom all undervisning – så även inom samtliga 

grundidéer – kommer jag nu belysa kommunikation ur två olika ledande perspektiv. Även 

läroplanen påpekar kommunikationens centrala roll; 

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. (Lpo94:5)  

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

kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och om hur 
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kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i en 

sådan diskussion. (Lpo94:6)  

 

5.3 Det deliberativa samtalet  

En deliberativ kommunikation är per definition en ömsesidig kommunikation. Thomas 

Englund, professor i humaniora, didaktik och samhällsvetenskap vid Örebro universitet, 

menar att ett deliberativt samtal ska skilda uppfattningar, perspektiv och värden lyftas fram 

och konfronteras med varandra vilket bör ge ökad medvetenhet, självreflektion och 

argumentationsförmåga och landa i en eventuell samsyn eller åtminstone någon form av 

konklusion (Englund 2007:14ff). Ur ett skolperspektiv kan man alltså säga att grundtanken för 

det deliberativa samtalet är att skillnaderna i elevernas och även lärarens olika synsätt ska 

framföras och att man kan argumentera väl för sitt synsätts förutsättningar. Fem karakteristika 

för deliberativ kommunikation utkristalliserar sig. Ett deliberativt samtal innebär att; skilda 

synsätt konfronteras och man tillåts argumentera för sin sak, man respekterar, tolererar och 

lyssnar på den andres argument, man strävar efter att komma överens eller åtminstone komma 

till en temporär överenskommelse i någon mån – så kallad kollektiv viljebildning, man tillåts 

ifrågasätta traditionella och auktoritära uppfattningar samt slutligen att det deliberativa 

samtalet kan ske utan direkt lärarledning – så kallad argumentativt samtal (Englund 

2007:155f). 

Den deliberativa kommunikationen har en stark koppling till omdömesbildning med 

moraliska och politiska dimensioner eller annorlunda uttryckt till skolans 

demokratiförberedande uppgift. Denna koppling vilar på antagandet om kommunikationens 

potential som socialt integrativ och demokratisk kraft (Englund 2007:10ff). Den deliberativa 

kommunikationen har kommit att inta en central plats i arbetet med skolans demokratiska 

värdegrund (Englund 2007:153). 

När man analyserar demokrati och utbildning är det inte utan att man kommer in på John 

Dewey, en amerikansk filosof och pedagog, (1859-1952) och hans gärning inom skolfrågor 

som central gestalt inom den progressiva pedagogiken och företrädare för pragmatismen, en 

riktning som analyserade praktiska och samhälleliga konsekvenser av olika filosofiska idéer. 

Deweys strävan från världsfrånvänd filosofi medförde ett livsverk och arbete för skolans och 

utbildningens möjligheter som levd demokrati. Dewey själv var inspirerad av biologen och 

forskaren Charles Darwins (1809-1882) naturvetenskapliga utvecklingslära samt den tyske 

filosofen Friedrich Hegels (1770-1831) utvecklingsteori om historiens, kulturens och 
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tänkandets framåtskridande. Utveckling är således ett centralt begrepp i Deweys 

utbildningsfilosofi, som ibland till och med kallats för biologisk pedagogik. Det personliga 

växandet och den personliga utvecklingen i skolan förutsätts en god samhällsutveckling 

(Hartman 2005:223ff). Samtidigt menar Dewey att barnet/eleven är en social samhällsvarelse.   

Samhälle, skola och individ måste därför utgöra en helhet dels för pedagogisk framgång men 

framför allt om samhället fullt ut ska förverkligas. Dewey kritiserar skolan för att vara 

isolerad från det vanliga livets villkor och motiv och anser att den istället bör göras till en 

genuin del av samhället. Dewey menar att den sociala samvaron i skolan saknar en gemensam 

och produktiv aktivitet, att bara tillägna sig vedertagna sanningar och fakta leder i 

förlängningen till egoism och konkurrens, om det inte finns ett socialt motiv. Nu anses det 

som fusk för en elev att hjälpa en annan. Dewey förordar istället aktivt arbete, samarbete och 

idéutbyte (Sundgren 2005:84). Det är här kommunikationen kommer in. Dewey menar att den 

fria och öppna kommunikationen är skolans direkta relation till demokrati, det vill säga att 

kommunikationen har en central funktion i en av utbildningens främsta uppgifter, nämligen 

demokratiskapandet (Englund 2007:24). Dewey definierade till och med demokrati som 

kommunicerad erfarenhet och menade att utan samtal och interaktion kunde inte samhället 

vidmakthållas (Hartman 2005:226). 

Dewey själv problematiserade vad han ansåg som två grundläggande motsättningar inom den 

pedagogiska debatten; barnet med slagordet intresse och läroplanen med slagordet disciplin. 

Han hävdade vidare att dessa två traditioner gick att integrera (Hartman 2005:229). Thomas 

Englund identifierar tre starka pedagogiska traditioner, vilka påminner starkt men inte helt om 

Egans tre grundidéer, vilka han presenterar utifrån kommunikationsbegreppet. Den första är 

kunskapsförmedling – kommunikation innebär här informationsöverföring. Den andra är 

självförverkligande – kommunikation betyder utbyte mellan subjektet och omvärlden. Den 

tredje är socialisation med en vilja att integrera de två föregående traditionerna – 

kommunikationen utgör en förutsättning för mening och är grundläggande för den 

pedagogiska processen. Här menar den amerikanske filosofen George Herbert Mead (1863-

1931) att vi bör förstå undervisnings- och lärosituationer som en social handling och genom 

kommunikation i form av gester, attityder, roller och handlingar samt genom att ta andras 

perspektiv utvecklas elever (von Wright 2007:83ff). Meads perspektiv innebär att skolan kan 

vara en arena för perspektivtagande, konfrontation och gemensam meningskonstruktion som 

skapar ökad medvetenhet och självreflexivitet med den didaktiska utmaningen att uppmuntra 

till den typ av konfrontation som ska leda till att eleverna lär sig att växla perspektiv (von 
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Wright 2007:92ff). I skolan som demokratisk mötesplats måste kommunikationen sättas i 

högsätet och alla inblandades aktiva deltagande blir viktigt i de gemensamma samtal i 

klassrummet som både det deliberativa samtalet och det dialogiska klassrummet förespråkar 

(Hultin 2007:393). 

 

5.4 Det dialogiska klassrummet  

Inom diskursen för det dialogiska klassrummet framhåller man sambandet mellan dialog, 

samspel och lärande och uppfattningen att den sociala lärogemenskapen är utgångspunkten 

för individens lärande. Uppdelningen av kategorier som individ och grupp, inre och yttre, 

tanke och språk samt kommunikation och innehåll som dikotomier kritiseras och man menar 

istället att de är oupplösligt sammanflätade med varandra (Dysthe 2003:7f). Karakteristika för 

det dialogiska samtalet sammanfaller i stort med det deliberativa samtalets grundtankar men 

är också att mening uppstår i samspelet och i dialogen mellan alla inblandade – så kallad 

flerstämmighet (Dysthe 1996:65ff). I det dialogiska perspektivet har läraren högt ställda 

förväntningar på elevernas delaktighet och det bör finnas en gemensam ansvarsfördelning i 

och kontroll av det egna lärandet (Dysthe 1996:240ff). En central term hos den ryske filosofen 

Michail Bakhtin (1895-1975) är heteroglossia och syftar till att tillåta olika sociala språk, 

utifrån tanken att all dialog är socialt eller kulturellt förankrad (Hultin 2007:386ff). 

Om det deliberativa samtalet har en stark koppling till demokratifostran har det dialogiska 

samtalet en stark koppling till vad som skapar motivation och engagemang för fortsatt lärande 

i den gemenskap man ingår i eller annorlunda uttryckt till interaktionsformer för samlärande. 

Denna koppling vilar på en socialkonstruktivistisk kunskapssyn som bygger på att kunskap 

konstrueras genom samarbete i en kontext och där viljan att lära anses bero på upplevelsen av 

meningsfullhet (Dysthe 2003:38ff).  

Det deliberativa samtalet och det dialogiska klassrummet syftar båda till samtal som präglas 

av olikhet, av respekt för andra människor och samtal där auktoriteter kan ifrågasättas. 

Skillnaderna ligger i aspekterna konflikt och konsensus. Det deliberativa samtalet bygger på 

en konsensussträvan, även om man kan komma överens om att man inte är överens, medan 

det dialogiska klassrummet snarare syftar till att klargöra skillnader. Det deliberativa samtalet 

utgår från det universella, medan det dialogiska klassrummet utgår från det partikulära. 

Sanningen kan uppstå i dialogen genom att det partikulära dialogiskt kommer till uttryck och 

främjar på så sätt en utveckling (Hultin 2007:389ff).  
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Olga Dysthe, fil dr i språkvetenskap och verksam i Bergen, menar att utbildningens viktigaste 

utmaning av idag är att finna samband mellan individualiserande och samarbetsinriktade 

former för lärande. Individualismen är stark i ett fragmentiserat och oöverskådligt samhälle, 

men skolan är fortfarande en kollektiv arena som lever i spänningen mellan det individuella 

och det gemensamma. Dysthe menar att det fungerande samspelet där lärande sker är svårt att 

åstadkomma och den viktigaste sammanbindande länken mellan individuella och kollektiva 

erfarenheter är olika former av kommunikation (Dysthe 2003:5). Samspel och lärande är 

sammanlänkande men de samspelsprocesser vi förväntar oss ska leda till lärande är komplexa 

och det blir avgörande att vara medveten om de grundläggande villkor som krävs för ett 

fungerande samspel (Dysthe 2003:9f). 

Inte helt oväntat är dialog ett nyckelbegrepp inom det dialogiska klassrummet. Det vanligaste 

sättet att definiera dialog är ett muntligt samtal mellan två personer som bör inkludera 

symmetri mellan deltagarna – öppenhet för andras argument, en vilja att lyssna och ändra 

ståndpunkt. Med en god dialog menas argumentation utan inslag av känslor, makt eller 

nyttoperspektiv utan istället grundlig argumentation för och emot, som leder till nya insikter 

och inställningar med idealet gemensam förståelse. Om det klassiska dialogbegreppet ofta 

värderar symmetri, klarhet, ömsesidighet, lika värde, harmoni, enighet och konsensus så 

lägger Bakhtins mångfacetterade dialogbegrepp däremot vikt vid det heterogena, mångtydiga 

och flerstämmiga. Han ser det kreativa i motstånd och spänningar och menar att det är just i 

det mötet som kunskapsutveckling sker. Respekt för den andres ord, viljan att lyssna, förstå 

och ta till sig blir ett villkor men målet blir varken enighet eller konsensus utan att uppnå en 

förmåga att artikulera skiljaktigheter samt en vilja att leva med motsättningar (Dysthe 

2003:11ff). Bakhtin och den rysk-judiska filosofen, pedagogen och psykologen Lev Vygotskij 

(1896-1934) delade en grundläggande uppfattning att individen är förankrad i ett socialt, 

kulturellt och historiskt sammanhang och Vygotskij ansåg att det är genom kulturella och 

sociala erfarenheter som människan formas som kännande, tänkande och kommunicerande 

varelse (Säljö* 2005:109ff). Vygotskij är bland an känd för sin kritiska granskning av Piagets 

teorier om barns utvecklingsfaser och menade istället att utveckling kommer före lärande, det 

vill säga oberoende av lärande. Han menade också att lärande är utveckling, det vill säga att 

lärande och utveckling är sammanfallande och simultana processer, samt inbördes olika 

processer som inverkar på varandra, det vill säga mognad förbereder och möjliggör en 

läroprocess som i sin tur stimulerar mognadsprocessen. En av Vygotskijs mest renommerade 

ståndpunkter är den att lärande medför utveckling. Den zon som utgör nära förestående 
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utveckling benämns den proximala utvecklingszonen och innebär det område mellan det en 

elev kan klara ensam och det samma elev kan klara med assistans. Undervisningen bör därför 

riktas mot det som befinner sig i utveckling och ligga i utvecklingens framkant eller 

annorlunda uttryckt; elevens tillkortakommanden ska inte vara undervisningens utgångspunkt 

utan dess potential (Dysthe & Igland 2003:80ff). 

En stor del av Vygotskijs gärning handlar om förhållandet mellan tanke och språk och dess 

implikationer på lärande och undervisning. Om tänkandet i hög grad är knutet till språket blir 

det väsentligt att skapa gynnsamma förhållanden för språklig samverkan mellan elever och 

lärare samt mellan elever (Dysthe & Igland 2003:84). Psykologen Leif Strandberg menar att 

begåvning som ett inre mentalt tillstånd allt för länge haft ett allt för starkt grepp om våra 

föreställningar och lyfter istället fram Vygotskijs tanke om att inre processer har föregåtts av 

yttre aktiviteter tillsammans med andra, det vill säga inte i huvudet utan mellan huvuden 

(Strandberg 2006:9f). Denna tanke leder till begreppet samlärande, som menar att barns 

lärande mer är en kollektiv process än en individuell (Williams 2006:54). Det står för 

samverkan och samarbete men också för det lärande som sker mellan elever, mellan individ 

och kollektiv samt inom och mellan miljöer, diskurser och kulturell mångfald. För att ett 

fungerande samlärande ska uppstå bör det finnas ett positivt beroende mellan eleverna, en 

fysisk närhet där samarbetet kan ske regelbundet, en social kompetens där eleverna har 

kunskap om vad som ger hög kvalitet i interaktionen samt fokus på gruppens utveckling där 

man regelbundet diskuterar gruppens förutsättningar (Williams 2006:25ff). Pia Williams, 

författare och universitetslektor i pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet, menar att 

det finns en stark föreställning om att tystnad är en förutsättning för lärande som kan knytas 

till den föreställning Strandberg talar om, nämligen att lärandet sker på egen hand inuti den 

enskilde elevens huvud. Man kan säga att lyssnandet och tystnaden har hört till den lärande 

och talet till den undervisande. Inom utbildningsforskningen finns idag tydligt fokus på 

interaktionens roll för lärandet och här är både Vygotskij och Dewey ledande 

inspirationskällor och flera andra betydelsefulla utbildningsteoretiker med dem. Williams 

pekar ut två avgörande faktorer i arbetet med samlärande; den ena är miljön – det vill säga hur 

klassrummet är utformat och eleverna placerade skapar olika möjligheter till interaktion och 

kommunikation. Den andra är de vuxnas attityder till barns samlärande – det vill säga vilka 

möjligheter lärarna ger eleverna att kommunicera och samspela och hur det värderas 

(Williams 2006:13ff).  
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Dysthe frågar sig om den individualiserande pedagogikens frammarsch beror på att det 

kollektiva samlärandet inte fungerat som önskat? Dysthe menar vidare att samspel och 

lärande är sammanlänkade; de är inbyggda i själva det sätt på vilket lärandet är organiserat 

men istället för att ifrågasätta samlärandet ifrågasätter Egan hur lärandet är organiserat 

(Dysthe 2003:9). 

 

5.5  En ny syn på utbildning 

Englund menar att vi i begreppsliggörandet av lärandet måste omstrukturera läroprocessen 

och istället för att tänka ”elev som lär sig viss kunskap” bör vi tänka ”elever som 

intersubjektivt erövrar och utvecklar kunskap i en social, kulturell och historisk kontext” (von 

Wright 2007:85). Detta är vad Egan kallar rekapitulation (Egan 2005:45). Läroplanen ringar 

in det på följande sätt; 

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet 

som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in andras villkor 

och värderingar. (Lpo94:4)  

Att rekapitulera innebär att människor repeterar för egen del, de upptäckter och uppfinningar 

som under kulturens historia har ackumulerats. När ett barn lär sig skriva rekapitulerar 

han/hon en uppfinning som gjordes för flera tusen år sedan. Barnet återupplever på något sätt 

den uppfinning som redan uppfunnits, eftersom det är första gången som barnet upptäcker 

skrivandets konst – det är att rekapitulera. Under senare delen av 1800-talet utvecklades 

rekapulationsteorier vilket lockade pedagoger att tro att man skulle få vägledning i skapandet 

av en effektivare skola med en läroplan som motsvarade naturens eget schema för människans 

utveckling och hur människan genom historien tillägnat sig kunskap. I exempelvis Tyskland 

och USA utvecklades kursplaner byggda på ”kulturepoker” som försökte spegla 

kulturhistoriens viktigaste epoker i logisk ordning.  

Två typer av rekapulationsteorier utvecklades. Den logiska grundade sig på att kunskap har 

utvecklats gradvis i kulturhistorien och, som det uttrycktes, den ordning i vilken 

människosläktet gjort sig herre över de olika slag av vetande är den logiska ordning enligt 

vilken läroplaner och kursplaner bör utformas, med vilken man till slut kommer fram till den 

mänskliga förståelsens högsta nivå. Den psykologiska rekapitulationsteorin antogs bygga på 

barnanaturens faktiska psykologiska utveckling och från den primitive vildens psykologiska 

tillstånd till den sofistikerade viktorianen. Dessa rekapulationsteorier stötte snabbt på 
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praktiska svårigheter. Den logiska principen fick till exempel svårt att inte förvirra eleverna 

med förlegade och övergivna begreppsförklaringar. Tiden krävde också en rustning för en 

industrivärld och teorierna fick stark kritik från progressivismen; en utbildning som var 

inriktad på det förflutna och inte på den värld som låg närmast barnet kunde knappast tjäna så 

angelägna sociala behov. 

Egan dammar nu av teorin om rekapitulation och identifierar den felande länken; det måste 

finnas ett samband mellan den kulturella utvecklingen i det förflutna och den pedagogiska 

utvecklingen i vår tid. Man måste som lärare kunna lokalisera ett gemensamt element i dessa 

två processer och visa på ett orsakssamband (Egan 2005:45ff). Det handlar enklare uttryckt 

om att påvisa relevans och meningsfullhet i förflutna upptäckter och insikter som på något sätt 

lever än idag eller bidragit till upptäckter vi gör och använder idag. 

Vidare använder Egan Vygotskijs idé om medierande intellektuella verktyg som påverkar den 

slags begriplighet vi skapar, för att förena den teoretiska lösningen med praktiska kursplaner 

och undervisningsmetoder (Egan 2005:48f). Med medierande redskap menar Vygotskij de 

hjälpmedel människan skapat sig under genom den sociokulturella utvecklingen, både fysiska; 

tillverkade föremål såsom pennor, datorer och mätinstrument, och psykologiska; de språk och 

begrepp vi använder när vi kommunicerar och agerar i världen såsom siffersystemet, alfabetet 

och olika klassifikationer och formler och det i särklass viktigaste psykologiska redskapet är 

språket med den speciella egenskapen att fungerar som ett redskap för kommunikation både 

inom och mellan människor. Språket är därmed länken mellan samhället och den kollektiva 

erfarenheten och individen (Säljö* 2005:118f). Dessa historiskt bestämda och kulturellt 

organiserade intellektuella verktyg menar Egan gör det möjligt för oss att identifiera vad som 

ska rekapituleras. Vad är då inte kunskaper och psykologiska processer utan medierande 

intellektuella verktyg och de förståelseformer de skapar. Verktygen skapar alltså 

förståelseformer som är gemensamma för båda processerna; den kulturella och pedagogiska 

utvecklingen (Egan 2005:48ff). Roger Säljö, författare och professor i pedagogisk psykologi 

vid Göteborgs universitet, menar detsamma, nämligen att lärande ur ett sociokulturellt 

perspektiv innebär att elever får integrera med valda delar av den information och erfarenheter 

som ingår i elevens samhälles kollektiva minne och att lärandet bör formas utifrån samspelet 

mellan oss själva och de kulturella redskapen (Säljö 2005:241). 

Egan menar att man bör förstå utbildning som en process där var och en av fem 

förståelseformer utvecklas så fullständigt som möjligt. Förståelseformerna fokuserar på de 

inslag i elevers tänkande och lärande som har kraft, relevans, meningsfullhet och betydelse i 
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deras liv. Fyra- och femåringars fascination för fantasi är inget obekant för den observante 

pedagogen eller elva- och tolvåringars känslomässiga band till musikartister och idrottshjältar. 

Kraften och betydelsen i den fascination och de känslomässiga band och intressen har, som 

Egan uttrycker det, försummats en smula i pedagogiska verk. Egan menar alltså att 

språkbaserade intellektuella verktyg frambringar somatiska, mytiska, romantiska, filosofiska 

och ironiska förståelseformer (Egan 2005:16ff). Det är inte studiens syfte att framställa dessa i 

detalj men för att ge en inblick i didaktiska konsekvenser av Egans nya utbildningssyn 

kommer jag att beskriva romantisk förståelse. Karaktäristiska drag är fascination inför 

verklighetens gränser och erfarenhetens ytterligheter, dragning till, människor, idéer, ting och 

egenskaper som överskrider gränserna i våra vardagsliv. Egan menar att eleverna gärna 

engagerar sig i kunskaper som framställs som produkten av mänskliga avsikter och känslor. 

Han lägger upp en lektion i modersmål med ett temaarbete i interpunktion, det vill säga 

användandet av skiljetecken, och framställer det ur en romantisk förståelse. Läraren ska söka 

efter transcendenta, det vill säga överskridande, egenskaper som kan ge liv, energi och 

mening åt ämnet och leta efter känslomässiga bilder, något heroiskt eller förunderligt i ämnet 

och egenskaper som medkänsla, mod, envishet, energi och uppfinningsrikedom. Hur var det 

att läsa en text innan interpunktionen uppfanns? Jo, väldigt svårt vilket gjorde konsten att läsa 

få förunnad. Pröva själv; 

NÄRDUPRÖVARDETTASJÄLVINSERDUVILKENELEGANTUPPFINNINGINTERPUN

KTIONENVERKLIGENÄROCHDUINSERALLDELESSÄKERTATTDUKNAPPASTSKU

LLEVILJAVARAUTANDENÖVERHUVUDTAGET 

Man lokaliserar syftet med interpunktionen vilket uppenbarligen var att tillgängliggöra 

skrifter. Lektionen ska ha en övergripande narrativ struktur. Förbindelsen mellan de små 

textuella markörerna skiljetecken och punkt och deras stora kulturella och sociala 

konsekvenser väcker förundran, vilket lektionen ska bygga vidare på (Egan 2005:342). Detta 

är bara en liten glimt av de förslag Egan framför utifrån en ny utbildningssyn, vilket knappast 

ger rättvisa åt hela hans konkreta plan. Det ger förhoppningsvis en liten känsla om vad han 

vill åstadkomma. 

Man skulle sammanfattningsvis kunna säga att Egans utgångspunkt, de fem 

förståelseformerna, syftar till att nå fram till eleverna på det sätt som bäst griper tag i eleven 

känslomässigt. Man kan alltså lägga fram samma sak, exempelvis interpunktion, så att det 

attraherar alla åldrar utifrån att man anpassar sin undervisning efter den förståelseform 

eleverna befinner sig i (Egan 2005:370). Även Prage och Svedner menar något liknande, 
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nämligen att en grundläggande framgångsfaktor i undervisning är variation. Det är det som 

gör undervisningen levande. De benämner undervisning som situationsbetingad 

problemlösning. Som lärare måste man därför ha kunskapen att använda talet utifrån skilda 

förutsättningar (Prage & Svedner 2000:6ff). Egan menar att ointresserad spridning av kunskap 

som inte griper tag i varken eleven eller läraren tråkar ut båda. Yngre elever har lättare att stå 

ut med det, men med tiden urholkar det bådas själv (Egan 2005:370). Det påminner starkt om 

studiens första citat om att det först var roligt, sen tråkigt och sedan vande man sig. Egan 

menar därför att det är mer fruktbart att organisera utbildningen som ett förvärvande av de 

olika förståelseformerna än som en blandning av socialisation, akademism och psykologisk 

utveckling (Egan 2005:237). 

 

6. Metod och material 

Metod 

Studien har en kvalitativ ansats som kombinerar intervjuer och observationer för att få en 

helhetsbild av ämnet, så kallad metodtriangulering (Larsen 2005:28). En kvalitativ analys har 

som uppdrag att urskilja universella drag i partikulära fall. Varje informant eller lektion är 

unik, men ingår i ett vidare sammanhang där flera kan känna igen sig (Liljestrand 2002:61). 

Denna studies syfte handlar om att förstå och beskriva uppfattningar om och upplevelser av 

ett kommunikativt arbetssätt och den kvalitativa ansatsen handlar om att ta reda på 

människors åsikter. Den avser inte att visa hur alla resonerar, men påvisar tendenser och 

urskiljer nyanser (Larsen 2005:12ff).  Studien har ett induktivt angreppssätt som utgår från att 

intervjuer och observationer leder till en teoretisk slutsats och syftar till att ge en 

helhetsförståelse av ämnet (Thomassen 2005:50f). Med en kvalitativ metod vill man nå 

förståelse . Det underlättar för helhetsförståelsen att informanten och intervjuaren möts 

ansikte mot ansikte. Man får som intervjuare en möjlighet att ställa fördjupande följdfrågor, 

eventuella otydligheter och missförstånd kan redas ut på plats. Man har också möjlighet att 

notera känslouttryck, tvekande pauser och liknande vilket kan underlätta tolkningen av 

materialet. Det är dock svårt att klassificera och få en överblick över materialet och det är 

tidskrävande att behandla all data (Larsen 2005:26).  

Urval 

Vad gäller urval har jag utifrån antagandet att all undervisning innebär kommunikation inte 

funnit det väsentligt för studien att hitta någon speciell typ av skola, utan jag ansåg att ett 
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nedslag i vilken skola som helst lämpade sig för studiens syfte. Av praktiska och 

tidsbesparande skäl valde jag att kontakta en grundskola jag var bekant med sedan tidigare. 

Det är en F-9 skola med tre parallellklasser i varje årskurs, belägen i ett utav Stockholms 

ytterområden. Det var utifrån samma tanke heller inte väsentligt att välja ut någon speciell typ 

av lärare. Jag har gjort ett godtyckligt urval av lärare grundat på två kriterier; 

årskurstillhörighet och utbildning. Jag ville ha med en lärare från varje årskurs från 

förskoleklass till och med årskurs 3 och jag ville intervjua förhållandevis nyutexaminerade 

lärare eftersom jag tänker är mer insatta i nuvarande gällande läroplan, Lpo94. Detta för att 

informanterna skulle representera studiens fokus och antagligen ha, medvetna eller 

omedvetna, erfarenheter av läroplanens pedagogiska grundidéers oförenlighet, samt troligtvis 

ha mindre traditionell förmedlingspedagogik i bagaget och därmed mer vana av ett 

kommunikativt arbetssätt. Informanterna är inte nödvändigtvis representativa eftersom alla 

lärare i skolan självfallet inte är nyutexaminerade. Mitt urval har, i enlighet med mina 

kriterier, liknande karaktäristika vilket kan ge minimal variation. Studiens ambition är dock 

inte att förstå något om informanters olikheter i första hand och därför är min bedömning att 

informanterna utifrån kriterierna bäst belyser studiens frågeställningar (Larsen 2005:77f). 

Mina avgränsningar bestod i att vända mig till en skola, då det inte finns något jämförande 

element i studiens syfte. Jag valde att intervjua fyra informanter, en lärare från varje årskurs 

samt att begränsa mig till fyra observationstillfällen om 1-2 lektioner per årskurs. 

Intervjuundersökningarna finns upptagna i studiens litteraturförteckning som Informant 1,2,3 

och 4. Observationerna hos Informant 1 utfördes på samma datum som intervjun av Informant 

1 och så vidare. Med tanke på intervjurenas karaktär och deras tidskrävande analys, samt att 

observationerna mer är ämnade att komplettera intervjuerna känns detta som rimliga 

begränsningar (Stukát 2005:63ff).  

Jag har inledningsvis bedrivit litteraturstudier. En genomgång visade en stor mängd litteratur 

och forskning i kunskapsområdet kommunikation. Jag har därför valt att begränsa mig till de i 

svensk utbildningsforskning två mest framträdande modellerna; det deliberativa samtalet och 

det dialogiska klassrummet. Jag använder i huvudsak Egans teorier om läroplanens oförenliga 

pedagogiska grundidéer och relaterar till andra författare såsom Englund, Säljö och Dysthe 

med flera (Stukát 2005:114). 

Intervjuer 

Jag har samlat in ett empiriskt material genom att genomföra kvalitativa forskningsintervjuer 

(Kvale & Brinkman 2009:39). Den typen av samtalsintervjuer innebär långa, intensiva och 
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fria samtal mellan informanten och intervjuaren. Syftet är att få en djupare förståelse av 

informanternas beteende och agerande genom att ge dem utrymme att tala fritt (Larsen 

2009:85f). Jag utförde halvstrukturerade intervjuer med ett övergripande tema och med några 

gemensamma huvudfrågor, utifrån en intervjuguide som jag anpassade individuellt utifrån 

varje intervju för att informanterna inte skulle känna sig styrda. Den kvalitativa 

halvstrukturerade forskningsintervjun ger ett stort utrymme för informanten att uttrycka sig 

fritt och för mig att kunna ställa följdfrågor om motiv och känslor, vilket kändes rätt för 

studiens syfte (Stukát 2005:36). Den kvalitativa forskningsintervjun kräver att intervjuaren är 

väl insatt i forskningsområdet så jag valde därför att lägga intervjuerna efter teoriinläsning. 

Den kräver också medvetenhet om den sociala relationen som uppstår under 

intervjuundersökningen mellan informanten och intervjuaren. Den mänskliga interaktionen 

påverkar både informanten och intervjuaren, vilket medför en etisk aspekt att ta hänsyn till. 

Som intervjuare måste man ge något av sig själv för att göra sig förtjänt av kvalitativa svar, 

samtidigt som man måste hålla ett socialt avstånd och upprätthålla en professionalitet (Larsen 

2009:32f). Man kan i detta sammanhang tala om en så kallad intervjueffekt som innebär det 

oundvikliga att intervjuaren påverkar intervjuresultatet samt att informanten exempelvis kan 

tänkas säga det som intervjuaren antas vilja höra. Denna effekt kan även uppstå under 

observationer (Larsen 2009:27f). Intervjuerna utfördes på den valda skolan i en avskild miljö, 

som lärarna själva föreslagit. Jag har valt att med mobiltelefon spela in samtliga intervjuer, 

som tog ungefär 1½ timme var. Att inte vara upptagen med att anteckna under intervjun gör 

det möjligt för intervjuaren att koncentrera sig mer vilket ger samtalet ett bättre flyt. Det gav 

ett tidskrävande och omfattande material, men med tanke på studiens mindre omfattning 

kändes det ändå rimligt (Stukát 2005:36). Jag har därefter lyssnat av intervjuerna i sin helhet 

och nedtecknat de för studien mest intressanta och relevanta delarna. Denna datareduktion, att 

inte transkribera hela materialet, sparade tid och motiveras bland annat av att studien inte har 

någon diskursanalytisk ansats (Kvale & Brinkman 2009:31).  

Observationer 

Jag har valt att komplettera intervjuerna med vanliga osystematiska observationer vilket 

inneburit att jag suttit med i klassrummet, men vid sidan av, och noterat vad som sägs och vad 

som sker (Stukát 2005:49). Att utföra observationer i sitt naturliga sociala sammanhang som 

jag gjorde benämns som fältundersökning. Min avsikt under fältundersökningen var att inte ta 

någon aktiv eller styrande roll i sammanhanget samt att min närvaro skulle störa eller påverka 

situationen så lite som möjligt, så kallad passiv deltagande observation. Som en observerande 
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deltagare har mitt syfte varit öppet, åtminstone för lärarna men däremot inte i lika hög grad 

för eleverna. Jag har för eleverna presenterat mig som lärarstudent och flera elever kände igen 

mig från min VFU och i samråd med lärarna bedömde vi att den presentationen var tillräcklig 

(Larsen 2009:89ff).  Jag har under observationerna haft fokus på lärarens kommunikativa 

arbetssätt och elevernas samlärande. Observationer innebär att man får kunskap hämtad direkt 

från sitt sammanhang, men ett generaliserbart underlag är tidskrävande att samla in. Jag 

betraktar därför mina fyra observationerna som ett komplement för att få en uppfattning om 

vad som faktiskt sker i klassrummet. Det kan ibland vara stor skillnad på vad informanterna 

säger att de gör och på vad de faktiskt gör (Stukát 2005:49). 

Etik 

Vad gäller forskningsetiska principer och överväganden har jag informerat samtliga 

informanter om studiens syfte och tillvägagångssätt. Det är intervjupersonerna själva som gett 

sitt samtycke, inte deras överordnade. Jag har informerat dem om hur rapporten kommer att 

redovisas och gjort bedömningen att rapporteringen inte kan få några negativa konsekvenser 

för informanterna eller eleverna. Med tanke på studiens begränsande omfattning har jag inte 

erbjudit informanterna något inflytande över min skriftliga tolkning av deras muntliga 

uttalanden, utan har istället ansträngt mig för att säkerställa genom kontrollfrågor under 

intervjuerna (Kvale & Brinkman 2009:79). Jag har förklarat att det är frivilligt att ställa upp 

och jag har inte bedömt att det inte föreligger något beroendeförhållande mellan 

informanterna och mig. Tvärtom upplevde jag att min position som lärarstudent var 

fördelaktig ur förtroendesynpunkt. Jag har i möjligaste mån tagit hänsyn till informanternas 

och eventuella elever som omnämns anonymitet och integritet. Det är endast jag som har haft 

tillgång till materialet. Studien berör inte några explicit känsliga ämnen, men det har ändå 

varit viktigt med konfidentialitet. Informanterna har också informerats om att 

forskningsresultaten inte kommer att användas till annat än forskningsändamålet (Stukát 

2005:130ff).    

Tillförlitlighet 

Vad gäller studiens tillförlitlighet är den i hög grad kopplad till intervjuarens och 

observatörens förmåga att registrera och bedöma. I en kvalitativ studie är forskarens roll och 

förförståelse viktig att vara medveten om. Forskarens känslor, tankar och erfarenheter kan 

både ses om en tillgång vid tolkningen men de gör också tolkningen subjektiv. Resultaten 

påverkas alltså i hög grad av vem som utfört tolkningen (Stukát 2005:32). Det är min 

uppfattning att jag under 7 terminer på lärarutbildningen tränats i ovan nämnda förmågor, 
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vilket därmed skulle tyda på hög tillförlitlighet. Mina uppfattningar av observationerna har jag 

dessutom diskuterat med samtliga informanter. Att intervjuerna finns lagrade i 

ljudinspelningar säkerställer också till viss del autenciteten. Det uppstod inga frågetecken 

kring intervjusvaren, samtliga informanter har uttryckt sig klart och tydligt och jag bedömer 

inte att det föreligger någon risk för feltolkningar (Patel & Davidson 2003:100f). Reliabilitet 

gäller också pålitlighet och precision och därför har det varit viktigt med noggrann behandling 

av materialet (Larsen 2005:41). Vad gäller studiens validitet och giltighet kan jag tycka att jag 

tittat på begreppet kommunikation ur ett mycket brett pedagogiskt perspektiv vilket gjort det 

komplext att se samband och undersöka det jag verkligen ville undersöka. Jag upplever 

däremot att det funnits en förtroendefull situation under både intervjuerna och observationerna 

vilket gett god empiri för analysen. Informanterna har förstått mina frågor och upplevt dem 

som relevanta, vilket är en indirekt validering. En stor fördel i materialet har varit att 

informanterna poängterat liknande saker vilket gjort det möjligt att urskilja ett tydligt mönster. 

Vad gäller studiens generaliserbarhet har det inte funnits någon ambition att kunna påstå att 

denna studie säger något om alla klassrum och dess kommunikation. Jag har undersökt en 

skola och talat med fyra lärare, vilket är en liten undersökningsgrupp. Däremot kan jag tycka 

att informanternas enighet tyder på att många fler lärare och elever skulle känna igen sig i 

mina tolkningar och resultat (Stukát 2005:125ff). 

 

7. Resultatanalys 

Här presenteras studiens empiri från intervjuerna samt observationerna, kopplat till den 

teoretiska referensramen.  

7.1 Klassrummets utformning 

Samtliga lärare menar att klassrummets utformning påverkar kommunikationen i klassrummet 

och är under ständig utveckling eftersom eleverna utvecklas hela tiden och behoven och 

förutsättningarna ständigt förändras. Precis som det tar ett tag att lära känna elevgruppen 

måste det också få ta tid att anpassa klassrummet efter gruppens behov. Att sitta två och två 

kan upplevas nödvändigt en period och att sitta fyra och fyra kan anses vara mer givande en 

annan period. 

En dimension av klassrummets utformning är dess inverkan på hur läraren upplever sig nå 

eleverna. En lärare menar att hennes nuvarande utformning begränsar hennes möjligheter att 

demonstrera och förklara med den tydlighet hon hade önskat och hon har därför en del tankar 
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om hur hon troligtvis inom kort kommer att möblera om. En lärare upplevde att den tidigare 

utformningen innebar en bakre rad med elever som kändes svår att nå och när hon förflyttade 

sin egen utgångspunkt i klassrummet förbättrades hennes möjlighet att nå samtliga elever.  

Det har varit så ofantligt mycket annat att ta tag i. Jag har behövt lära känna gruppen för att hitta 

praktiska lösningar och elevernas bästa placeringar. (Informant 3)  

När jag kom till klassrummet var det mer traditionellt och stelt möblerat med rader och kateder. 

Jag ändrade allt på höstlovet. (Informant 2)  

Alla har prövat lite olika utformningar. En lärare berättar att hon gått från fyra och fyra till, på 

elevernas begäran, en och en och är nu tillbaka i fyra och fyra igen. Jag ser det som en 

konsekvens av att lärarna försöker följa läroplanens riktlinje att anpassa undervisningen 

utifrån olika elevers olika behov och deras varierande intressen. Klassrummet står inte still 

vilket tyder på att lärandet inte heller står still utan ständigt utvecklas. Det tyder också på att 

lärarna strävar efter att skapa goda förutsättningar för att arbeta kommunikativt, både mellan 

lärare och elever och elever emellan. Intressant nog möbleras det om i klassrummet bredvid, 

under en av mina observationer i årskurs 1, vilket resulterar i en ny spännande utformning 

med bland annat arbetsbord om fyra och fyra på diagonalen. 

Samtliga lärare har valt att ha sin kateder som ett arbetsbord i bakre delen eller på sidan av 

klassrummet vänd från eleverna. Ingen av lärarna använder katedern under lektionstid, då går 

man istället runt bland elevernas bord eller skriver och förklarar vid tavlan.  

 Jag vill inte sitta bakom en kateder framför klassen! (Informant 2)  

En lärare säger att enda nyttan med att ha katedern framför eleverna på traditionellt vis är att 

den är bra att ställa saker på för att demonstrera olika aktiviteter för eleverna och en att den 

fungerar bra som avlastningsbord. Detta stämmer väl överens med vad jag noterat under mina 

observationer. Lärarna rör sig runt i klassrummet, svarar på frågor, tittar på teckningar eller 

skrivna texter, löser små konflikter och uppmärksamhetsbehov eller förklarar något framför 

tavlan. Katedern är ett mer eller mindre belamrat arbetsbord vid sidan om.  

Jag tolkar detta som ett tydligt och synligt avståndstagande från traditionell 

förmedlingspedagogik. Samtidigt är det självfallet inte så att det är en tronande kateder som 

gör klassrummet traditionellt, utan det handlar i slutändan om lärarens förhållningssätt. Att 

förflytta katedern löser inte hela problemet, men katedern har blivit en symbol för den 

traditionella förmedlingspedagogiken som även ibland kallas just katederundervisning. 

Studiens lärare markerar genom att flytta katedern till en position vid sidan om att man 
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förhåller sig på ett annat sätt till kunskap och lärande, än vad den traditionella 

förmedlingspedagogiken gjorde. 

En lärare menar att man kan se vilken lärostil en lärare har utifrån klassrummets utformning. 

En intressant observation är därför att i skolans samtliga tre förskoleklass-klassrum finns 

följande utformning; katedern bak eller vid sidan vänd från eleverna och arbetsbord där fyra 

eller fler elever sitter tillsammans, samt en stor matta i klassrummets fokus för lek och 

samling. I klassrummen för årskurs 1, 2 och 3 finns däremot en större variation. En del 

klassrum ser ut precis som ovan men en del är mer traditionellt utformade med katedern i 

fokus längst fram vänd mot eleverna och arbetsbord där eleverna sitter två och två alternativt 

fyra och fyra. Detta ser jag som ett uttryck för att förskoleklassen befinner sig längre ifrån den 

traditionella förmedlingspedagogiken där så kallad katederundervisning ingår, än 

grundskolans övriga årskurser. En lärare påpekar att hon upplever en stor skillnad i 

övergången från förskoleklassen till grundskolan, vilket samtliga lärare uttryckt i flera olika 

sammanhang. 

Jag tycker att det är ett för stort glapp mellan förskoleklassen och årskurs 1, vilket är konstigt 

eftersom förskoleklassen skall vara förberedande för årskurs 1. (Informant 1)  

Den andra dimensionen av klassrummets utformning är dess inverkan på elevernas 

samlärande. Att eleverna sitter minst två och två är en självklar utgångspunkt för samtliga 

lärare och det verkar finnas en strävan mot konstellationen fyra och fyra. Det är dock en 

konstellation som de menar kräver att man uppfyller ett visst mått av ansvar, samarbets- och 

koncentrationsförmåga. En lärare berättar att eleverna själva fann det svårt att koncentrera sig 

i fyra och fyra konstellationen och man prövade därför en och en ett tag. Ur lärandesynpunkt 

tyckte inte läraren att det var ultimat men hon valde att ta hänsyn till elevernas önskemål, tills 

det visade sig att det innebar praktiska svårigheter för flera moment. En lärare menar att 

hennes elever inte klarar att samarbeta i fyra och fyra konstellationen just nu. 

Just nu arbetar vi mycket med att lära oss att samarbeta och att skapa en vi-känsla. Vi skyndar 

långsamt med utformningen. (Informant 3)  

Barnen tyckte att det var svårt att koncentrera sig så vi provade att sitta en och en ett tag, men 

det blev svårt med gruppövningar. (Informant 4)  

Anmärkningsvärt är att samtliga förskoleklass-klassrum har arbetsbord om fyra och fyra eller 

fler, vilket jag tolkar som förskoleklassens sätt att tydligt påvisa att den inte är en strikt och 

traditionell skolmiljö utan än finns det plats för lek och kompisar. Arbetsbord om en och en 

skulle ge helt andra signaler i förskoleklassen och ur ett kommunikativt perspektiv bedömer 
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man alltså i förskoleklassen att eleverna klarar av att samarbeta fyra och fyra eller fler. Det 

tyder också på att förskoleklassens arbetslag har ett mer gemensamt pedagogiskt tänk kring 

hur undervisningen skall ske än de övriga årskurserna. 

Fördelarna med gemensamma arbetsbord, oavsett antal elever, uppger lärarna är många. 

Eleverna lär sig att samarbeta och eftersom man återkommande byter elevernas placering lär 

de sig att arbeta med alla, vilket lyfts fram som en stor fördel då det stärker gruppkänslan och 

förbereder för ett arbetsliv som kräver tolerans och förmåga att samarbeta med olika kollegor. 

Även om eleverna samarbetar menar lärarna att de samtidigt lär sig självständighet eftersom 

de får ta ansvar för den aktivitet de ska utföra. 

Det gemensamma arbetsbordet uppges alltså som en förutsättning för att samlärande skall 

uppstå. En lärare menar att det är ett sätt att stimulera eleverna genom att de får ta hjälp av 

eller hjälpa varandra. En ”svag” elev kan ta hjälp av en ”stark” elev, eller två starka elever kan 

utmana varandra och på så sätt får eleverna nya sätt att ta sig an uppgiften. En lärare berättar 

om en ny elev med låg läskunnighet som placerades bredvid klassens starkaste elev. I början 

kunde den starka eleven sucka över att behöva stötta den svaga, men allt eftersom eleven 

märkbart utvecklades blev den starka elev mer lustfyllt engagerad och stöttade eleven på eget 

initiativ. Läraren menar att båda eleverna lärde sig något, den ena lärde sig tålamod och 

fördjupade sina läskunskaper och den andra blev bättre på att läsa.  

En ny elev kom till klassen, och den elevens läsnivå var mycket lägre än de andra. Jag placerade 

eleven bredvid klassens duktigaste elev. (Informant 4)  

Jag kan sätta en pratig elev bredvid en tyst, för att de ska stimulera varandra, och två duktiga 

elever bredvid varandra för att de ska utmana varandra. (Informant 3)  

Jag tolkar detta som en strävan att socialisera barnen. De lär sig att samarbeta med varandra 

vilket är en förmåga som både krävs och efterfrågas av dagens samhälle. Längs vägen lär man 

sig också flera i vårt samhälle eftersträvansvärda egenskaper såsom tolerans och hänsyn. Det 

är även ett sätt att individualisera undervisningen. Elever matchas med varandra för att varje 

elev ska få just den hjälpen eller utmaningen han eller hon behöver. Vygotskij menar att man 

bör skapa gynsamma förhållanden för språklig samverkan, vilket lärarna eftersträvar (Dysthe 

& Igland 2001:80ff). 

Under mina observationer noterade jag i samtliga klassrum att flera samtal mellan både lärare 

och elev pågick men framför allt mellan elever om ämnet. Allt ifrån enklare tips och 

förklaringar till resonemang om hur man kan lösa ett mattetal och sedan förklara talet och 

dess lösning skriftligt. Därmed inte sagt att det inte förekom annat prat också. En lärare menar 
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att eleverna ibland kan förklara bättre för varandra än vad hon kan för att de pratar ”samma 

språk”. Det ser jag vid ett par tillfällen under observationerna, som till exempel när en lärare 

ska ta emot färdiga alster från en elev och hon också ber honom om dikten. Han samlar ihop 

sina papper men tar inte med dikten. Detta upprepas en gång till, varpå eleven som står näst 

på tur uppmärksammar att eleven inte förstår ordet dikt och pekar på dikten och säger ”Dikten 

är den.” och nu lämnar eleven in ett komplett alster. 

En lärare menar dock att det kan finnas en risk att man som lärare lägger över ansvar på de 

”starka” eleverna och att de upplever en betungande roll som hjälplärare eller att eleverna 

själva opponerar sig mot att elever hjälper varandra och upplever det som fusk. Här tolkar jag 

det som att det sociala motivet, som Dewey talar om, saknas (Sundgren 2005:84). Att det inte 

finns en social anda, vilket beror på helt andra orsaker än lärarens förmåga eller 

förhållningssätt. Det går tillbaka till de pedagogiska grundidéernas oförenligheter, ur den 

aspekten att den kunskapsförmedlande akademiska idén undergräver de två andra, i det här 

fallet socialisationen. Exemplet ovan om dikten tyder dock på att det förekommer osjälvisk 

hjälp elever emellan. Det sociala motivet handlar inte alltid om samhällets vinster utan om att 

man kan få en bra kompis. 

En annan lärare menar ändå att man självklart inte överlämnar lärarrollen till en elev och att 

samlärandet gynnar båda elever och därför aldrig kan bli mer betungande än övrigt lärande. 

 Man vill inte lägga över ansvaret på de duktiga eleverna. (Informant 1)  

Jag vet att det finns olika teoretiker som varnar för att ge duktiga elever ett för stort ansvar, men 

bara för att man ger dem en uppgift överger man ju inte sitt eget ansvar. (Informant 4)  

En lärare menar att när två eller fler elever är upptagna med en uppgift och hjälper varandra 

skapar det mer tid för att hon ska kunna och hinna engagera sig djupare i en annan elev, vilket 

naturligtvis ska gagna alla eleverna med tiden. Hon ser det som en slags avlastning, men inte i 

den bemärkelsen att hon slipper arbeta utan en avlastning som innebär att hon kan fokusera 

helt och hållet på en elev åt gången. 

Jag ser det som ett mål att bli nästan osynlig. Jag vill att eleverna ska ta hjälp av varandra. 

(Informant 2)  

Man kan se den typen av avlastning som ett sätt att förverkliga individualiserings-

pedagogiken. Genom att fokusera på en eller några elever åt gången, samtidigt som övriga 

elever är sysselsatta med något meningsfullt, ges möjlighet att gå mer på djupet med varje 

elev. 
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Med dessa båda dimensioner belyser lärarna förutsättningarna för ett kommunikativt 

arbetssätt; hur de genom kommunikation når sina elever utifrån klassrummets utformning 

samt hur elevernas placering påverkar deras möjligheter till kommunikation och samlärande. 

Samtliga lärare uppger den höga ljudnivån som en stor utmaning med ett kommunikativt 

arbetssätt. Det blir pratigt och rörigt och vissa elever får svårt att koncentrera sig och som 

lärare känner man sig frustrerad. En lärare har infört hörselkåpor i sitt klassrum, som eleverna 

får sätta på sig när de tycker att ljudnivån är för hög. Detta leder oss in på vilka 

kommunikationsregler lärarna har infört i klassrummet. 

 

7.2 Kommunikationsregler och konflikthantering 

Läraren i förskoleklassen uppger att eleverna kommer med en god vana av kommunikation 

från förskolan, de har lärt sig att vänta på sin tur och att lyssna på sina kompisar. En stor 

skillnad är att det i förskolemiljön ofta pågår flera samtal samtidigt, medan i förskoleklassen 

och övriga grundskolan måste alla oftast lyssna på en i taget. Hon berättar att barnen ifrågasatt 

varför hennes tal har företräde framför deras och varför hon inte måste följa 

kommunikationsreglerna på samma sätt som dem, vilket hon förklarat genom att hon som 

leder klassen måste ha den möjligheten.  

Eleverna har undrat varför jag får ta ordet när jag vill och använder mitt uttryck ”Vänta, jag är 

inte färdig” emot mig. (Informant 1)  

I förskoleklassen har de gemensamt förhandlat fram flera regler kring hur man ska bete sig i 

klassrummet där bland annat räcka upp handen när man vill säga något och lyssna och titta på 

sin kompis när han eller hon pratar ingår. En lärare berättar att hon visar tydligt när man inte 

får prata genom att sätta fram handen och säga ”Stopp”. Ingen lärare upplever dock att man 

medvetet arbetat med att introducera ett kommunikativt arbetssätt, utan man jobbar mer med 

att lära eleverna att anpassa sig utifrån de förväntningar som finns i klassrummet. En lärare 

menar att hon tar tag i situationer när de dyker upp, då går hon in och styr upp, förklarar och 

redogör för hur man kan lösa situationen och klargör på så sätt vilka kommunikationsregler 

som finns. Läraren i åk 3 menar att man även där ständigt pratar om vilka kommunikations-

regler som gäller, framför allt vill hon att de ska förstå varför reglerna finns. 

Jag försöker att ta tag i situationer och konflikter i stunden så att reglerna blir mindre abstrakta. 

(Informant 2)  

Vi pratar hela tiden om vilka regler som gäller, men inte bara om reglerna utan varför man har 

reglerna. Jag vill inte bli arg utan jag ber dem tänka efter. (Informant 4)  
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Samtliga lärare menar att en av de viktigaste kommunikationsreglerna vad gäller samlärande 

är att hålla sig till ämnet, vilket också verkar vara en svår regel att implementera. Några lärare 

menar att det beror på barnens ålder, att de helt enkelt är pratiga och spralliga och har 

svårigheter med att koncentrera sig på ett ämne. Flera lärare menar därför att det är viktigt att 

ha ett tydligt mål och syfte med lektionen och att man pratar med eleverna om vad målet och 

syftet är. 

 De är ju ändå bara X år så det är inget konstigt att de är pratiga. (Informant 3)  

Det är jätte viktigt att eleverna själv förstår vad målet är med lektionen. Vi vuxna tappar också 

koncentrationen om vi får arbetsuppgifter vi inte vet syftet med. (Informant 2)  

Det är också något jag noterat under observationerna att flera lärare avslutar lektionerna med 

att muntligt, tillsammans med eleverna, sammanfatta vad man lärt sig under lektionen eller 

under dagen. I förskoleklassen frågar läraren ”Vad har vi lärt oss idag?” varpå eleverna räknar 

upp till exempel att man lärt sig om igelkotten, om svampar och att sortera. 

Den höga ljudnivån är dock något samtliga lärare nämner som en problemtik. Det blir 

oundvikligen pratigt när man arbetar kommunikativt. Det är ett intressant faktum att få 

teoretiker (i studien) benämner denna praktiska problematik i sina teorier. Det är ändå oftast 

det prat som är utanför ämnet som lärarna syftar till som störande. Under observationen i åk 3 

pågår flera samtal under matematiklektionen samtidigt och även om läraren då och då stannar 

upp och påminner eleverna att sänka ljudnivån så fungerar samlärandet mycket väl. Även i 

förskoleklassen pågår samtal under matematiklektionen; ”Räkna såhär!” säger en elev till en 

annan och visar med fingrarna. Samtliga lärare uppger att det krävs mycket arbete med att få 

lugn och ro i klassrummet och jag noterar mycket ”Schhh!” och ”Lyssna!” och ”Tyst!” under 

observationerna.  Det uppmanades mycket till tystnad trots att studiens samtliga lärare är för 

samlärande och ett kommunikativt arbetssätt. En lärare menar att det får henne att känna sig 

gammalmodig och en lärare uttryckte dilemmat väl under en observation när hon instruerade 

sina elever; ”Ni får ju prata men tänk på att många har svårt att koncentrera sig när det blir för 

pratigt.” . Det kan uppstå dubbla budskap då tystnad ofta lyfts fram som ett ideal. Under en 

observation ringer läraren mot slutet av lektionen i en liten klocka och frågar eleverna vad det 

nu var den klockan betydde? ”Att man ska vara tyst!” svarar en elev blixtsnabbt. ”Nej, att 

man ska städa upp efter sig.” svarar läraren. Eleverna, inte just i den klassen utan överlag, 

verkar vara vana vid att tystnad är ett mål. 

Det verkar som att arbetsro oftast antas vara lika med tystnad. Det blir dock ett omöjligt ideal 

i en kollektiv och social lärogemenskap där kommunikation och samlärande ska ingå. Man 
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kan inte både kommunicera och vara tyst. ”Ni får prata, men…” uttrycker den omöjligheten 

och det verkar inte som att det finns någon pedagogisk plan för hur det skulle kunna bli 

möjligt. Det är inte så märkligt med tanke på att skolan historiskt sett nyligen tagit steget ur 

den traditionella förmedlingspedagogiken och nya uppdaterade förutsättningar ännu inte helt 

kommit till stånd. Dessutom tolkar jag det som att de pedagogiska grundidéernas oförenlighet 

försvårar möjligheterna att arbeta kommunikativt. 

Flera av lärarna menar att den pratiga atmosfären kommer från ett stort uppmärksamhets-

behov som de anser att eleverna har. De syftar då inte till det uppmärksamhetsbehov vi alla 

mer eller mindre har, utan menar att de av olika sociala skäl finns ett extra stort behov här. 

Några lärare menar att dessa behov inte lyfts fram och diskuteras offentligt i skolan men några 

menar också att skolan försöker möta de specifika sociala behov som finns i skolans 

bostadsområde, till exempel serverar skolan gratis frukost varje morgon och gör satsningar på 

att integrera och höja statusen på modersmålsundervisning.  

Det finns ett uppmärksamhetsbehov hos dessa elever. Många har föräldrar som är utsatta eller 

utanför i samhället, men ingen vågar prata om det. (Informant 1)  

Alla lärarna är positivt inställda till att elever samarbetar, samlär och kommunicerar med 

varandra under lektionen men medger att det är en ständig kamp att hitta former och regler för 

att det ska fungera utan att ljudnivån blir för hög och därmed störande. Elevernas 

uppmärksamhetsbehov och koncentrationssvårigheter försvårar och leder ibland till 

konflikter, både mellan eleverna och mellan lärare och elev. 

I förskoleklassen samt åk 1 och 2 uppger lärarna att det inte finns något inplanerat inslag av 

att samtala om och diskutera aktuella samhällshändelser. Det händer då och då att eleverna 

själva frågar och initierar ett sådant samtal, såsom i åk 2 när polisen uppgett att man sannolikt 

arresterat den nye Lasermannen vilket ledde till en diskussion om att man inte är skyldig 

förrän man blivit dömd i en rättegång och i förskoleklassen pratade man väldigt mycket om 

vulkaner förra läsåret. I åk 3 däremot menar läraren att hon ofta planerar in diskussioner om 

samhällsaktuella händelser och att de kan leda till debatter där eleverna har olika åsikter. 

Vi brukar sätta oss ner och prata för vi har så mycket att berätta för varandra. (Informant 4)  

Samtliga lärare uppger att det mest vanligt förekommande samtalet är den kring 

konflikthantering. Här lär sig eleverna att uttrycka sig och formulera sig, att lyssna till sina 

kompisar och se saken ur olika perspektiv.  

 Man får acceptera att man tycker olika. Låt det vara, det gör inget. (Informant 3)  
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Det är ett sätt att träna sig att uttrycka sig och ha olika åsikter och för mig att visa att det är ok. 

(Informant 1)  

Jag vill inte skrika, inte anklaga, inte skuldbelägga utan prata. (Informant 2)   

Alla lärarna menar att det i konflikthanteringen är viktigt att ta sig tid och verkligen lyssna på 

eleverna och ge dem möjlighet att återberätta händelser eller känslor. De försöker skapa en 

accepterande atmosfär och även om några lärare tycker att eleverna kan ha svårigheter med 

varandras olika åsikter så menar de att eleverna har stor tolerans för varandras olikheter, vilket 

av lärarna antas bero på det heterogena elevunderlaget och en stor vana och kompetens av att 

möta olikheter. Det verkar som att man i konflikthanteringen strävar efter ett demokratiskt 

samtal där eleverna får tid och rätt att uttrycka sig och att det är en av få chanser till verklig 

kommunikation. 

 

7.3 Attityder och visioner 

De flesta lärarna tycker inte att de finns någon levande diskussion om pedagogisk utveckling 

eller någon drivande pedagogisk riktlinje från skolans ledning utan den pedagogiska 

utvecklingen förväntas hända i samspel med arbetslaget, vilket kan fungera olika väl beroende 

på arbetslagets sammansättning. En lärare påpekar att hon saknar en pedagogisk mentor som 

skulle kunna motverka stagnation i arbetslaget och det pedagogiska tänket. 

Man pratar inte så mycket om pedagogik. Man planerar tillsammans men benämner det inte som 

pedagogik. (Informant 3)  

Jag upplever inte något direkt pedagogiskt stöd från ledningen och vi har ingen levande 

diskussion i arbetslaget om pedagogik. (Informant 2)  

Det stöd man upplever från ledningen handlar mer om praktiska frågor som exempelvis 

konflikhantering eller standardhöjande utrustning.  

Samtliga lärare uppger att man efterlyser mer vad de benämner som förskolepedagogik i 

grundskolan. Med det syftar de på ett tillvaratagande av elevernas intressen, ett lustfyllt 

lärande och ett kommunikativt arbetssätt. En lärare menar att det finns en stor kompetens 

bland lärarna i förskoleklassen och att bristen på förskolepedagogik i grundskolan kan bero på 

att det läggs så stor vikt vid teoretiska kunskaper. 

Det är nog en prestigefråga. Skolan har ett tungt krav på sig att förmedla kunskaper. (Informant 

4)  
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Vad gäller skolans uppdrag i stort har de flesta lärarna en socialiserande inställning till sitt 

yrke. Man talar om att fostra goda samhällsmedborgare som känner trygghet och ansvar. 

Kunskap, visst, men skolans uppdrag är att skapa ansvarstagande individer. Vi når inte alla 

genom teoretisk ämnen. (Informant 3)  

Jag valde att bli lärare för jag ville bidra till att fostra goda samhällsmedborgare. (Informant 1)      

Det kan vara förknippat med just ålderskategorin, att lärare som valt att arbeta grundskolans 

första årskurser förknippar sin yrkesroll mer med fostrande än lärare i högre årskurser. 

Lärarna talar knappt om så kallad intellektuell odling, även om de så klart förekommer i hög 

grad under lektionerna, så är det ändå inte fokus i lärarnas uppfattning om sin roll. 

Flera lärare menar att eleverna har rätt till en teoretisk grund, men att det måste finnas en 

hänsyn till att eleverna är olika och att alla inte kommer att nå målen och att de ändå har en 

plats både i skolan och i samhället. 

Jag tolkar lärarnas olika tankar och åsikter om skolans uppdrag och sitt yrke som ett uttryck 

för det som Egan menar, att de tre pedagogiska grundidéerna som Lpo94 består av är 

oförenliga (Egan 2005:13). De kämpar för att förverkliga alla tre samtidigt, men flera av 

lärarna upplever frustration och känner sig otillräckliga. Lärarna är inte heller insatta i den 

problematiken, och vem är det? Det är också märkligt hur läroplanen, Lpo94, kunnat plocka 

russin ur olika pedagogiska idéer. Man får väl anta att en pedagogisk teoretisk idé har en 

början och ett slut och en genomtänkt röd tråd där emellan. Att plocka ut delar framstår som 

ett riskfyllt företag, såvida man inte har en medveten och sammanhängande syn på utbildning. 

Vad gäller den nya läroplanen, Lgr11, som kommer att praktiseras höstterminen 2011, menar 

samtliga lärare att den verkar vara mer omfattande men framför allt mer tydlig, vilket 

uppskattas. Omfattningen menar en lärare att man kan tackla genom att uppfylla flera 

ämnesmål i en aktivitet, genom att ämnesintegrera kan man alltså nå flera mål samtidigt. Med 

ett mer ämnesintegrerat och tematiskt arbetssätt blir det också naturligt att lärare med olika 

kvalitéer kan komplettera varandra.  

När man arbetar tematiskt kan lärarna komplettera varandra med sina olika svagheter och 

styrkor, vilket gynnar eleverna. (Informant 4)  

Flera lärare påpekar att de idag lägger ner mycket arbete på att lyfta fram syftet och målet 

med lektionen och att nya Lgr11 verkar underlätta det arbetet. De menar också att det kommer 

att innebära att skolor överlag blir mer likvärdiga då det ställs tydliga krav, som inte går att 

undslippa.  
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Idag syns tydliga skillnader mellan olika skolor även i samma område. Med tydligare krav kan 

ingen slippa undan och eleverna får då lika förutsättningar. (Informant 2)  

Flera lärare menar att det är svårt att hantera en elevgrupp som har markanta skillnader i 

förutsättningar. En lärare menar att det är viktigt att vara insatt i barnets nivå för att man ska 

kunna individualisera undervisningen. 

 Man måste ständigt vara beredd och veta vart barnet ligger. (Informant 2)  

Man vill att de ska ligga på ungefär samma sidor i boken för att det ska underlätta den 

gemensamma genomgången, men man kan inte ha samma mål för alla elever samtidigt. 

(Informant 4)  

Samtliga lärare menar att det är lätt att halka in i att som lärare ta mycket utav talutrymmet 

och att det krävs ständig självreflektion för att arbeta mer kommunikativt. En lärare tycker att 

den höga ljudnivån gör henne frustrerad och en lärare menar att det saknas ytor i klassrummet 

vilket försvårar kommunikationen. Här är samtliga lärare eniga om att åtgärden är mindre 

elevgrupper. Med färre elever skulle man få lägre ljudnivå i klassrummet, det skulle krävas 

färre arbetsbord vilket skulle ge mer ytor, det skulle bli mindre rörelse i klassrummet vilket 

skulle öka koncentrationsförmågan, det skulle bli lättare att ta tillvara på elevernas olika 

intressen, det skulle också bli lättare att knyta an till och ha översikt över färre elever vilket 

skulle möjliggöra ett verkligt individanpassande och framför allt menar samtliga lärare att 

man skulle få fler möjligheter till kommunikation – allt vilket skulle gynna ett kommunikativt 

arbetssätt.  

Nu känner man inte att man räcker till. Det skulle vara skönt med färre elever, då skulle man 

hinna diskutera mera och nå fram till fler elever. (Informant 3)  

Nu känner man sig frustrerad för att det är så otroligt pratigt. (Informant 1)  

Jag skulle hellre jobba några fler timmar bara jag fick en mindre elevgrupp. (Informant 2)  

Läraren i årskurs 3 tycker att hon redan har ett idealiskt antal elever i sin grupp. Hon har 15 

stycken elever. Det är också endast hon som uppger att hon planerar in samhällsdebatt eller 

andra typer av konversationer under lektionstid. Det är också endast hon som inte berättar om 

någon frustration i arbetet med elevgruppen. Hon skiljer sig alltså en aning från de övriga 

lärarna i studien. De andra önskar mindre elevgruppen, hon har redan en liten elevgrupp. Jag 

tolkar det som att hennes mindre elevgrupp möjliggjort ett medvetet kommunikativt arbetssätt 

med inplanerade diskussioner och samtal och att samlärande uppstår mellan eleverna.  

Flera av lärarna menar också att det underlättar med avlastning i klassrummet. Alla har 

fritidspersonal som ibland hjälper till i klassrummet, vilket uppskattas, speciellt på 
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eftermiddagarna då eleverna är trötta. De tycker att ledningens uppgift är att se till att det 

finns goda förutsättningar för en kvalitativ undervisning och en trygg atmosfär i skolan. 

Det ligger självklart ett stort ansvar på lärarna själva. En lärare menar att lärare måste ha 

empatisk förmåga för att lyckas väl i sitt arbete. Hon menar också det skulle underlätta om 

läraryrket överlag hade högre status. Samtliga lärare pratar om en tung arbetsbörda med 

många olika arbetsuppgifter men alla pratar också om ett otroligt givande arbete och eleverna 

som en stor källa till både glädje och inspiration. 

 Nyckeln är kärleken – att du bryr dig. (Informant 4)  

Detta stämmer väl överens med vad Egan menar om lärarens känslomässiga engagemang. 

Egan menar dock att man som lärare, utöver ett empatiskt engagemang i eleverna, måste vara 

känslomässigt engagerad i det man undervisar i (Egan 2005:370). En skola som känslomässigt 

engagerar eleverna såväl som lärarna låter onekligen tilltalande. 

 

8. Slutsats 

Min slutsats är att nu gällande läroplan, Lpo94, med sin förankring i de tre grundidéerna och 

deras oförenlighet skapar svårlösta praktiska och didaktiska problem i undervisningen som 

går ut över kommunikationen och dess potential för lärande.  

Lärarnas uppfattningar är att ett kommunikativt arbetssätt där samlärande ingår är ett sätt att 

tydligt ta avstånd från den traditionella förmedlingspedagogiken. Detta kan ta sig ett konkret 

uttryck i klassrummets utformning. Man eliminerar så kallad katederundervisning genom att 

förpassa katedern till bakre delen av klassrummet eller på sidan. Istället rör sig lärarna fritt i 

klassrummet. Alla lärarna placerar eleverna två och två alternativt fyra och fyra med den 

tydliga avsikten att barnen ska kunna ta hjälp av och lära sig, så kallat samlärande. Detta ger 

också lärarna större möjligheter att kunna individualisera undervisningen. 

Det framstår som att förskoleklassen är mer samspelta på den punkten. Övriga årskursers 

klassrum har större variation i hur man utformat möbleringen och förutsättningarna för ett 

kommunikativt arbetssätt. Lärarna menar också att fördelarna med samlärande är att eleverna 

lär sig att samarbeta men också att ta självständiga beslut, då läraren är fokuserad på några 

elever i taget. 

Deras upplevelser av att arbeta kommunikativt handlar mycket om att upprätthålla en rimlig 

ljudnivå, där uppmärksamhetsbehov och koncentrationsförmåga spelar in. Lärarna har olika 
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samtalsregler i klassrummet där framför allt arbetsro i form av tystnad är mest framstående. 

Lärarna har inte någon gemensam riktlinje för hur man i praktiken kan arbeta kommunikativt 

och hantera ljudnivån. Inte heller introduceras eleverna i hur samspelet ska fungera . Det jag 

observerat är dock att samlärandet fungerar en aning bättre än vad lärarna själva noterar. 

Anledningen till det tolkar jag som att deras didaktiska vardag upplevs frustrerande på grund 

av att läroplanen, Lpo94, består av oförenliga pedagogiska idéer. Lärarnas frustration beror 

alltså mer på oförenligheten än att samlärandet inte skulle fungera. Lärarna själva är helt 

överens om att mindre elevgruppen skulle förenkla de flesta svårigheterna, vilket skulle kunna 

leda till ett mer kommunikativt arbetssätt. 

Det blir här intressant att fråga sig vad man kan göra rent konkret för att åstadkomma en 

rimlig ljudnivå när man arbetar kommunikativt. Det skulle också vara intressant att forska 

vidare om varför det inte finns en tydligare pedagogisk agenda inom skolan. Den pedagogiska 

agendan framstår som tydlig inom utbildningsforskningen, men i arbetslaget talar ingen om 

det deliberativa samtalet eller det dialogiska klassrummet, så att säga. 

Jag anser att fokus på kommunikation blir ett verktyg för att implementera Lpo94. Att arbeta 

kommunikativt blir ett sätt att komma runt svårigheterna med oförenligheterna, så länge de 

består. Det går heller inte att komma ifrån människan är komplex, därmed borde en skola för 

människor också vara komplex i den bemärkelsen att det knappast kan finnas en enda rätt 

lösning. 

Vad Egan menar är att läroplanen och lärare måste ta hänsyn till elevers olika 

förståelseformer och när man gör det lyfter man fram de aspekter av kunskap som i just den 

förståelseformen attraherar eleven. Kunskap framställs på det sätt som eleven har lättast att 

förstå den. För att det ska bli möjligt menar Egan att läraren själv måste bli känslomässigt 

gripen av kunskapen innan han kan engagera eleverna. Poetiskt och symboliskt uttryckt skulle 

man kunna beskriva Egans nya utbildningssyn som ett pussel, han beskriver först skolan av 

idag som ett pussel bestående av tre bitar. Bitarna i sig är inte kompletta och de passar inte 

ihop. Det spelar ingen roll hur man vänder och vrider på dem. Vad han gör är istället att föra 

över dem till ett nytt pussel med ny ram och kompletterande bitar. Här hittar varje bit sin 

plats. På så sätt åstadkommer han ett komplett och välförenligt pussel och skapar en 

sammanhållande syn på utbildning. Som han själv säger, det kan tyckas som lamt skryt men 

så är det.  
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