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Abstract

Wikgren, G. (2004). The dialogue as philosophy of governing and it’s formation 
in practice. A case study of the formation of dialogue in a process of creating 
goals for a pedagogical activity.   

The aim of this licentiate thesis is to describe, interpret and understand the 
formation of dialogue in a practice which is about creating goals for pedagogical 
activity. Open dialogues between different parts in the educational system are 
pointed out in many documents from the Swedish Ministry of Education and 
Science as important requirements for governing by goals and results. The point 
of departure of the study is partly in the intentions of governmental authorities 
with dialogue and partly in the philosophy of Sokrates/Platon, Gadamer, Bakhtin 
and Buber and their perspectives on dialogue.  

The case study consists of an empirical part, carried out in the first half of the 
year 2000. A group of twelve to fifteen representatives from the staff in 
preschool, school, leisure and culture, the majority of them teachers, participated 
in the case study. Primary data was gathered when the group met in order to 
create goals for a pedagogical activity. At that time I was present as an observer 
during their meetings and tape-recorded the meetings with the intention of 
evaluating the process. The empirical material from that time has in this case 
study been processed and re-analysed with a new purpose. The secondary analysis 
and interpretation is based on hermeneutic approach. 

The results present three main thematic aspects of how the dialogues form 
shape in a context of practicing local governing: dialogical meetings, the dialogue 
as philosophy of governing and the dialogue take different formation. The result 
shows that there is a rich variation of dialogues; dynamic dialogues with a high 
level of activity and lots of metaphors as well as meditative and reflective 
dialogues. A dialogue often starts either with a question or with a monologue and 
then takes shape of a dialogue with texts, searching for dialogue, closed dialogue, 
dialogue develops over time and dialogue with the room outside.  

The results are discussed both on basis of the philosophical point of departure 
and on the intentions of governing by dialogues. Also the possible implications 
for activities in a pedagogical activity are discussed.  

Keywords: dialogue, case study, secondary analysis, hermeneutic, school 
development.  
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Förord

Efter att jag befunnit mig på en långvarig träningsorientering har jag så nått 
målsnöret. Det är dags att lämna in startkortet. Det märkliga med denna 
orientering är att det inte har funnits någon karta fix och färdig att gå efter utan 
den har jag fått rita själv efter anvisningar. Med tanke på detta är det inte 
underligt att jag ibland vandrat eller småsprungit i snårskog och blivit riven på 
både armar och ben, fått vända om och ta ut ny kompassriktning. Men jag har 
också upplevt tallskogsbeklädda sandhedar där jag kunnat hålla högre fart och sett 
kontrollen på långt håll. Vedermödor till trots – jag har njutit av färden! Att jag 
nu står här på väg att passera målsnöret har jag många människor att tacka för. 
Tack till alla er, ingen nämnd och ingen glömd, som har stöttat och uppmuntrat 
mig och som med intresse följt mig på färden. Det finns några personer jag vill 
rikta ett särskilt tack till. 

Ett speciellt tack vill jag rikta till professor Henning Johansson som gav mig 
ett träningskort inom forskarvärlden genom att ge mig förtroende och ett stort 
mått av eget ansvar att genomföra olika utvärderingsuppdrag. Samarbetet och 
samtalen med dig och många av doktoranderna i lärande gav mersmak och en 
strävan att vidga mina vyer. Tack Henning! 

För att kunna genomföra en så pass lång träningsorientering behövs någon 
som hjälper till att hålla reda på de praktiska arrangemangen och som också 
fungerar som påhejare och uppmuntrare när terrängen känns svårframkomlig. 
Tack min arbetskamrat och vän Iris Åström för att vi har kunnat slå oss ned i 
gröngräset och prata en stund.  

Ett tack till alla berörda i den kommun som välvilligt har ställt sig till 
förfogande för studien. Utan er hade det inte varit möjligt att genomföra den. 
Tack till er alla för ett gott samarbete! 

Under orienteringsfärden är det några personer som förtjänar ett stort tack för 
att ni med kritiska ögon granskat mina kontrollstämplar i avsikt att hjälpa mig att 
spränga målsnöret med bättre resultat. Tack professor Mikael Alexandersson för 
att du inspirerade mig att strukturera mitt material vilket gjorde att mina ögon 
öppnades för dialogen som forskningsfråga. Tack också för att du har läst och 
kritiskt granskat mina utkast. Ett knippe tack vill jag rikta till docent Eva Alerby, 
filosofie doktor Gunilla Johansson, filosofie doktor Ingmarie Munkhammar och 
filosofie doktor Anders Söderlund för att ni med professionalitet och 
vänskaplighet har läst mina texter och kommit med värdefulla frågeställningar och 
synpunkter. Tack till docent Martin Peterson för att du läste mitt alster i 
slutskedet och ledde samtalet vid slutseminariet in på tankeväckande och för 
uppsatsen viktiga filosofiska spörsmål. Tack Eva, Gunilla, Ingmarie, Anders och 
Martin!

Ett extra stort tack riktar jag till min handledare, filosofie doktor Maj-Lis 
Hörnqvist. Du har stöttat mig, läst mina trevande försök att skapa texter, kritiskt 
granskat mina mer fullgångna alster och gett förslag på förbättringar. Ett mycket 
varmt och innerligt tack till dig, Maj-Lis! 



Sist men inte minst vill jag tacka min familj, Ingemar och Thomas. Tack Ingemar 
för att du har skött markservicen och sett till att det funnits mat i huset. Tack 
också för att du har haft överseende med att jag inte alltid varit närvarande med 
mina tankar. Tack Thomas för att du har bistått mig med teknisk support och 
hjälpt mig att bränna fast mina ord på en CD.  

Gammelstad den 29 december 2004 

Gretha Wikgren 
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INLEDNING 

Syftet med studien är att undersöka dialogens gestaltning i en praxis som handlar 
om att skapa ett gemensamt måldokument för en pedagogisk verksamhet inom 
förskola, skola, kultur och fritid. Upprinnelsen till studien är de olika uppdrag jag 
har haft i en och samma kommun från år 1997. I bakgrunden beskrivs 
studiekommunen och uppdragen närmare. 

Varför har jag då kommit att intressera mig just för dialogen? Förklaringen 
finns att söka i otaliga möten och samtal med människor i olika åldrar, situationer 
och förutsättningar under mina yrkesverksamma år som vägledare, lärare och 
handledare. Intresset har sen vuxit genom de olika utvecklingsuppdrag riktade 
mot skola, förskola och kommunal vuxenutbildning, som jag från år 1997 arbetat 
och fortfarande år 2004 arbetar med. Att fokus i mitt forskningsområde 
skolutveckling/skolförbättring skulle komma att bli just dialogen är närmast att 
beteckna som en ahaupplevelse i min pågående resa i forskningsprocessen. Den 
upplevelsen fick jag dels genom att blicka tillbaks på vad de olika uppdrag jag 
varit involverad i inom en och samma kommun handlade om och dels genom att 
koppla samman dessa lokala arbeten med studier av centrala dokument om 
skolans och förskolans styrning och uppdrag. Dialogen framstår som en röd tråd i 
de centrala styrdokumenten i spåren efter den förändrade styrningen år 1991. 
Plötsligt stod det klart för mig hur central dialogen är på olika nivåer. 
Nyfikenheten på att närma mig dialogens gestaltning ur ett vetenskapligt 
perspektiv var därmed väckt.  

Tillbakablickar på vad som utmärker det utvecklingsarbete som pågått och 
alltjämt pågår i studiekommunens verksamhet inom förskola och skola resulterar i 
att det som sker handlar om dialog på olika plan och med olika aktörer 
inblandade. De som är involverade i dialoger är pedagoger och annan personal, 
rektorer och andra verksamhetsledare, förvaltningsledning, politiker, forskare och 
forskarstuderande. Den direkta dialogen med elever och föräldrar har inte varit i 
direkt fokus i mina uppdrag men finns med indirekt eftersom det pågående 
förbättringsarbetet ytterst syftar till att vidareutveckla och förverkliga Barn- och 
ungdomsnämndens vision, Den goda skolan, i aktuell kommun. Både Blossing 
(2000; 2003) och Berg (2003a; 2003b) har en bottom-up orientering i sin 
forskning av skolförbättring respektive skolutveckling. Det som utmärker den 
ansatsen är att åtgärder för förbättring/utveckling ägs av berörd personal, en ansats 
som passar väl in för att beskriva denna studie. 

Under de år jag följt kommunens strävan att på olika sätt förbättra 
verksamheten har jag samlat in hel del data. Resultaten av de olika 
utvärderingsuppdragen har avrapporterats muntligen och skriftligen i ett antal 
arbetsrapporter (Wikgren 1999; 2000; 2001; 2003) samt i en forskningsrapport 
(Wikgren, 2001). Dessa muntliga och skriftliga rapporter kan betraktas som 
dialoger med de aktörer och den verksamhet som studerats. Datainsamlingen till 
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utvärderingsstudien bedömer jag vara så pass intressant att jag väljer att återvända 
till delar av detta för att göra en reanalys med fokus på dialogens gestaltning.  

Begreppet dialog som jag hittills har använt det är att betrakta som ett 
vardagligt begrepp hämtat från min vardagsvärld, den värld som jag uppfattar som 
verklig, som jag lever och handlar i mitt ibland mina medmänniskor (Schütz, 
1999). Under rubriken filosofiska utgångspunkter utvecklas och belyses dialogen 
utifrån olika filosofers syn denna. Även dialog i förhållande till näraliggande 
begrepp diskuteras. De filosofiska utgångspunkterna ligger till grund för eget 
ställningstagande till dialog och till utformning av analysredskap. Med hjälp av 
dessa och med hermeneutiken som metod undersöks dialogens gestaltning.  

För att komma åt att studera dialogens gestaltning har jag gjort en fallstudie 
baserad på fyra möten i en grupp bestående av pedagoger och annan personal 
som fått politikernas uppdrag att skapa ett gemensamt dokument. “Case study is 
not a methodological choice, but a choice of object to be studied” (Stake, 1994, s 
236). Fallstudien lämpar sig väl för att undersöka en specifik företeelse i en 
avgränsad kontext (Miles & Huberman, 1994). Till underlag för analysen ligger 
bandinspelningar av dessa fyra möten. Min förförståelse av materialets 
användbarhet för undersökning av dialogens gestaltning grundar sig på det faktum 
att jag själv varit med vid dessa möten och gjort bandupptagningarna. Med en 
förväntning om att få kunskap om hur dialogen gestaltas i en kontext med 
styrningsfilosofin i centrum gick jag in i materialet för att göra en sekundäranalys. 
Enligt Yin (1994) är fallstudier generellt en strategi att föredra när “hur” eller 
“varför” frågor ställs och när fokus är ett samtida fenomen inom någon kontext i 
verkligheten. Fallstudien i det här sammanhanget består i en undersökning om 
och hur dialogen gestaltas i samband med utformning av ett gemensamt 
måldokument för verksamheter inom förskola, skola, fritid och kultur.  

Av den inblick jag fått genom att träda in i ett vetenskapsfält där dialogen är 
central drar jag slutsatsen att dialogen genom historien har uppmärksammats av 
filosofer och vetenskapsmän från olika discipliner. Endast ett axplock ur denna 
rikhaltiga flora kommer att behandlas. Vägen till val av kunskapskällor betecknar 
jag som en slump. Jag grep mig an uppgiften att skaffa kunskap om dialog genom 
att börja med att läsa vad Gustavsson (1996) skriver under rubriken Bildning som 
dialog (ss 59-81). Med hans försorg slussas jag in till åtminstone tre tänkare som 
trängt in i det som kan betecknas som dialog. Jag tänker på den ryske 
litteraturteoretikern, språk- och kulturfilosofen Mikhail Bakhtin (1895  – 1975), 
den tysk-israelitiske filosofen och teologen Martin Buber (1878 – 1965) och den 
tyske filosofen Hans-Georg Gadamer (1900 – 2002). Gustavsson finner både 
likheter och skillnader i deras sätt att se på dialog. Att dessa och andra som 
fördjupat sig i ämnet utgår ifrån Platons dialoger eller åtminstone nämner hans 
namn är knappast förvånande. Det gäller exempelvis också Molander (1996) som 
tar den sokratiska1 dialogen som utgångspunkt för sitt resonemang. Dysthes 
(2001) artikel om dialogens mångtydighet hos Bakhtin, sett ur sociokulturellt 

1 Avser Sokrates dialog med unga män. Dialogerna har nedtecknats av hans mest kände elev, Platon. 
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perspektiv, för mig djupare in i denne litteraturteoretikers, språkfilosofs och 
kulturteoretikers syn på dialogen. Bakhtin är enligt Dysthe främst att betrakta som 
… “en dialogorienterad tänkare som inte utan vidare låter sig placeras i ett fack” 
(s 96).

Sett med Bakhtins ögon kan jag betrakta hela livet som en oändlig dialog. 
Gadamer visar på att frågan måste vara meningsfull för att den ska ge mig 
erfarenhet.  Om jag däremot vill gå in på ett själsligt djup i vad som händer i det 
mänskliga mötet kommer Buber mig svaret närmare. Lämnar dessa filosofers syn 
på dialogen några spår i den praxis jag studerar? Spåren finns närmast att söka i 
den egna sammanfattade synen på dialog och i det skapade redskapet som 
fungerar som stöd för analys av dialogens gestaltning.   

 I och med denna inledning har ingångarna till fallstudien översiktligt 
presenterats. De tillbakablickande reflektionerna över tidigare uppdrag i 
studiekommunen leder fram till forskningsfrågan och syftet med studien.   
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Syfte och frågeställning 

Studiens övergripande syfte är att beskriva, tolka och förstå dialogens gestaltning i en praxis 
som handlar om att skapa ett gemensamt måldokument för pedagogisk verksamhet inom 
förskola, skola, kultur och fritid.    

Att tolka betyder att översätta och handlar om att tyda tecken (Ödman, 1979). 
Jag är i behov av att tolka något som något i en situation där jag vill förstå men 
där tecknen är svårtydbara och jag inte omedelbart förstår deras innebörd. 
Tolkningen är en process mellan mig som tolkare och det tolkade objektet, i 
detta fall dialogens gestaltning, och bygger på en dialektik som handlar om min 
tilldelade betydelse av företeelsen och dess överensstämmelse med den tolkade 
företeelsens betydelse. Ödman (1979) förklarar detta med att tolkningsakten 
handlar om den odelbara processen … “att frilägga mening och att tilldela 
mening” (s 46).  

För att förstå något behöver jag ställa det framför mig för att se det tydligare. 
Min förförståelse av en företeelse som dialogen leder mig fram till dialoger i det 
material som jag avser att använda mig av för att jag vill förstå dialogen bättre. 
Dessa lyfter jag fram för att se dem tydligare. För att förstå dialogernas innebörd 
behöver jag tolka. Förståelse- och tolkningsprocessen går i en spiral och avbryts 
när jag upplever att jag nått målet med min tolkning och utvecklat en förståelse 
för dialogens gestaltning. Nästa steg i arbetsprocessen handlar om att förmedla det 
jag kommit fram till. 

Vägledande för undersökning av dialogens gestaltning kommer följande 
forskningsfråga att vara: 

Hur gestaltas dialogen i en process som handlar om att formulera gemensamma mål för en 
pedagogisk verksamhet? 

Begreppsförklaringar

Enligt Svenska Akademiens Ordbok (1997-2003/1928) har att gestalta följande 
betydelser: att forma, dana, att ge något en bestämd gestalt. Dess reflexiva 
betydelse är: att anta en viss gestalt, form; forma sig; utveckla sig (i viss riktning), 
arta sig, ta en sådan vändning, foga sig, te sig. Betydelsen av gestaltning blir enligt 
samma källa att något antar (en viss gestalt); utformning, formgivning, daning; 
även konkret, om något som har blivit gestaltat på ett visst sätt, gestalt, skepnad, 
bildning, form.

Praxis/praksis kommer från grekiskans handling, list, förräderi (Svenska 
Akademiens Ordbok, 1997-2003/1954) med betydelsen tillämpning i praktiken: 
praktisk utövning av något; numera detsamma som och vanligen ersatt av praktik. 
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Den styrningsdiskurs mina försökspersoner befinner sig har ett “bottom-up” 
perspektiv vilket betyder att de befinner sig på den formuleringsarena där styrning 
av verksamheten utformas. På denna styrningsnivå förväntas de begreppsliggöra 
egna och andras erfarenheter genom att med hjälp av dessa formulera mål för 
verksamheten. Den styrningsfilosofi, eller de teorier som centrala dokument och 
riktlinjer för pedagogisk verksamhet förespråkar får därmed sin prövning i praxis. 
I denna styrningsfilosofi finns dialogen med. Praxis innebär därmed också hur 
dialogen faktiskt gestaltas till innehåll och interaktion. Teorierna om styrning och 
om dialog visas i en social praktik.  

I bakgrundskapitlet som följer beskrivs studiekommun där undersökningen 
sker samt det utvecklingsarbete som är ingången till denna fallstudie.  
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BAKGRUND 

Beskrivning av studiekommunen 

Kommunen är belägen i övre Norrland. Antalet innevånare år 2003 var cirka 
10 000 (SCB 2004). Av befolkningskurvan från december år 2003 framgår det att 
den procentuella fördelningen inom åldersgrupper skiljer sig endast marginellt 
från rikets upp till och med 24 år. Men i åldersgruppen 25-44 år har kommunen 
en lägre andel (22 %) jämfört med riket (27 %). Däremot finns det procentuellt 
sett fler i åldern 45 år och uppåt jämfört med riket.   

De flesta arbetstillfällen år 2002 fanns enligt SCB inom offentlig sektor, varav 
19 % inom utbildning och forskning, 16 % inom vård och omsorg och 9 % inom 
offentlig förvaltning. Inom tillverkning och utvinning samt inom handel och 
kommunikation var antalet sysselsatta färre än inom riket, 13 % jämfört med 
rikets 18 %. SCB: s statistik i mars 2004 visar att andelen arbetssökande i 
kommunen var betydligt fler än inom riket, eller 16 % jämfört med 6 %.   

Den procentuella fördelningen av befolkningen i kommunen efter 
utbildningsnivå visar för år 2003 att kommunen har en högre andel med 
gymnasial utbildning (58 %) än riket som helhet (49 %). När det gäller den 
eftergymnasiala utbildningsnivån är förhållandet det motsatta. I studiekommunen 
har totalt 16 % eftergymnasial utbildning medan nivån för riket uppgår till det 
dubbla.  

Enligt kommunens egen statistik var antalet inskrivna barn/elever under 
läsåret 2000/2001 följande:  
Förskoleverksamhet 1-5 år 230
Förskoleklass 106
Grundskola 1 350
Obligatorisk särskola 16
Skolbarnsomsorg 166
Antalet tjänster inom den pedagogiska verksamheten i förskola, grundskola och 
särskola uppgick höstterminen 2002 till cirka 238. En fristående Montessoriskola 
med 60 elever från förskoleklass till och med år sex finns också i kommunen. 
Tendensen är att antalet födda barn minskar.  

Barn- och ungdomsförvaltningen leds av en förvaltningschef och en rektor 
med särskilt ansvar för utvecklingsfrågor. I kommunen finns tre större enheter 
med verksamhet från förskoleklass till och med år nio. Vid två av dessa finns även 
förskolan integrerad. Det finns också ett antal geografiskt spridda mindre enheter. 
Till följd av minskat elevunderlag har organisationen förändrats från och med 
hösten 2003. Antalet enheter har reducerats och verksamheten har 
omstrukturerats. Sektorerna kultur och fritid sorterar också under Barn- och 
utbildningsnämnden och dess förvaltning.  
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Gymnasieskolan har cirka 350 elever och kommunala vuxenutbildningen 150 
studerande. Organisatoriskt sorterar de frivilliga skolformerna sedan januari år 
2004 under Barn- och utbildningsnämnden och dess förvaltningschef. Tidigare 
tillhörde de frivilliga skolformerna kommunstyrelsens ansvarsområde med en 
egen förvaltningschef vid utvecklingsförvaltningen. 

Efter denna översiktliga presentation av kommunen övergår jag till att 
närmare beskriva kommunens intentioner med och uppläggning av 
utvecklingsarbetet kring skapandet av ett gemensamt måldokument. 

Ett gemensamt måldokument 

Som framgår av beskrivningen omfattar verksamheten inom Barn- och 
utbildningsnämnden sektorerna förskola, skola, fritid och kultur. I samband med 
att en ny skolplan behövde tas fram väcktes tankarna under våren 1997 inom 
kommunen på att skapa ett måldokument som omfattande alla verksamheter som 
inom Barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde inklusive verksamheten inom 
gymnasieskolan. Vid den tidpunkten fanns gymnasieskolan under 
kommunstyrelsen ansvar. Centrum för forskning i lärande vid Luleå tekniska 
universitet och dess dåvarande chef, professor Henning Johansson, kontaktades 
och ett samarbete inleddes. Centrats första uppdrag var att i samråd med 
kommunen ta fram en plan för uppläggningen av utvecklingsarbetet av 
måldokumentet över tid. Redan här i initialskedet påbörjades mitt engagemang i 
kommunens utvecklingsarbete i och med att jag tillsammans med professor 
Johansson arbetade fram planen.

Vad är det som utmärker det utvecklingsarbete som pågick under åren 1997 
– 2000 inom kommunen? Barn- och ungdomsförvaltningen påbörjade hösten 
1997 ett långsiktigt arbete med att skapa ett gemensamt måldokument för 
förvaltningens olika verksamhetsdelar2 samt för gymnasieskolan. Måldokumentet 
skulle också utgöra kommunens skolplan. Målsättningen med utvecklingsarbetet 
var att genom ett processinriktat arbete skapa ett i verksamheten väl förankrat 
måldokument där så många som möjligt av ansvariga politiker, personal, elever 
och föräldrar var aktiva i framtagandet. Innehållet i dokumentet skulle vila på de 
arbeten som pågick vid de olika enheterna. Detta sätt att betrakta skolutveckling 
har stora likheter med det Berg (2003a) kallar “vardagsnära skolutveckling” (s 
45). Förfaringssättet att tillskapa måldokumentet kan sägas vila på ett 
förhållningssätt som kan uttryckas som “bottom-up”, där … “skolutveckling har 
sin utgångspunkt i skolors vardagsarbete” (Berg, 2003a, s 45). Ytterligare en 
målsättning var att måldokumentet skulle betraktas som ett levande dokument 
med snar möjlighet till revidering utifrån förändrade behov i verksamheten.  

De professionella i verksamheten delegerades ansvar för utarbetande av 
underlag för politiskt beslut om måldokumentet. En styrgrupp bestående av 

2 Förutom verksamhet inom förskola och skola ingår verksamheter inom kultur och fritid.  
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politiker, projektledning och fackföreningsrepresentanter ledde 
utvecklingsarbetet. Politiker deltog aktivt i processen vid ett antal tillfällen. 
Framtagningen av dokumentet engagerade i det direkta arbetet ett fyrtiotal 
utvalda representanter från personalgruppen (piloter) och deras rektorer och 
verksamhetsledare. Merparten av dessa kom från förskola och skola. 
Gymnasieskola, fritid och kultur var sparsamt representerade bland piloterna. 
Indirekt blev övrig personal och elever delaktiga via piloterna och pågående 
utvecklingsarbeten vid respektive enhet.

Ett innovativt kännetecken för arbetet var att politikerna på ett tidigt stadium 
beslutade att måldokumentet endast skulle finnas i digital form. Ansvaret för den 
tekniska utformningen av dokumentet överläts till utomstående experter från en 
annan utbildningsinstitution i kommunen. Parallellt med dialog om 
måldokumentets innehåll pågick dialog med tekniker om utformningen av den 
digitala presentationen.  

Efter informationer och remissförfarande under våren och hösten år 2000 
beslutade kommunfullmäktige i oktober år 2000 att anta måldokumentet som 
tillika skulle utgöra kommunens skolplan. Processen med framtagning av ett 
gemensamt måldokument pågick i olika faser under sammanlagt tre år. 

I nästa avsnitt går jag in på vad mitt uppdrag handlade om. 

Utvärdering av utvecklingsarbetet 

Utvecklingsarbetet startade med en tvådagars upptaktsträff med piloterna. Vid 
dessa dagar deltog professor Henning Johansson, en grupp forskarstuderande i 
lärande och jag. Vår uppgift var att notera det som sades av piloterna när de vid 
brainstorming gav sin syn på verksamheten. Resultatet av brainstormingen 
analyserades av professor Henning Johansson med bistånd av 
forskarstuderandegruppen och mig. Resultatet presenterades påföljande dag för 
förvaltningsledning, piloter och politiker och en tid senare också för all personal. 
En närmare presentation av detta arbete återfinns i Berg (1999) och Wikgren 
(1999).

Centrum för forskning i lärande fick fortsatt uppdrag att följa det nu 
påbörjade arbetet med måldokumentet. Syftet var att synliggöra och beskriva 
arbetsprocessen samt studera det lärande som sker. Under professor Henning 
Johanssons vetenskapliga ledning fick jag det operativa ansvaret för 
genomförandet.  

Den ansats som valdes för utvärderingen var aktionsforskningsinriktad, en 
ansats som har gemensamma drag med den intressentinritade utvärderingen. 
Denna har en holistisk ansats där alla moment i utvärderingsprocessen är 
involverade; förutsättningar, process och resultat (Karlsson, 1995). 
Kännetecknande för den valda aktionsinriktade ansatsen är att den finns på plats, 
det vill säga att den är situationsanpassad (Tiller, 1999). Deltagarna i processen får 
fortlöpande återkoppling på sitt arbete. Det är alltid sammanhanget som ger 



9

mening åt det som studeras. Aktörerna kan utifrån återkoppling från en 
utomståendes perspektiv reflektera över det egna pågående arbetet och eventuellt 
förändra detta i önskvärd riktning (Alerby, 2000; Wikgren, 2001). Denna 
utvärderingsmodell, med inspiration från aktionsforskningens fält har med 
framgång använts för att driva forsknings- och utvecklingsarbeten framåt samt fört 
med sig ett närmande mellan forskning och skola, till gagn för båda parter 
(Hörnqvist, 1999). 

Konkret innebar utvärderingen att jag följde processen på nära håll och 
studerade den med hjälp av olika metoder. Jag skulle vilja likna den 
förbättringsprocess som pågick inom kommunen som en resa med ett antal 
etapper på vägen. När jag klev in som passagerare var det inte enbart för att vara 
en passiv åskådare, utan en aktiv reflekterande utvärderare. Precis som Kvale 
(1997) formulerar metaforen om resenären har jag pratat med medresenärerna, 
bett dem att berätta och skriva ned vad de håller på med och att svara på mina 
frågor. Då och då har jag stigit av vid en hållplats och dragit mig undan sällskapet 
för att reflektera över vad jag varit med om och för att ägna mig åt att i skrift 
formulera en reseberättelse. Det jag sett under resan har jag delat med mig till de 
aktiva resenärerna, deras ansvariga reseledare och till andra berörda i form av såväl 
muntliga som skriftliga reseskildringar. Med andra ord så har jag regelbundet 
lämnat både muntliga återkopplingar och skriftliga rapporter till aktörer och 
ledningsgrupp.   

Utvärderingen visade att inflytandet och delaktigheten i styrningen av 
verksamheten upplevts som viktig och bidrog till att skapa engagemang hos 
flertalet människor i organisationen. Många deltagare menade att arbetet bidrog 
både till en personlig utveckling och till en utveckling av verksamheten. 
Deltagarna tyckte det var positivt att tvingas tänka igenom vad som händer i 
verksamheten. Utvecklingsarbetet gav upphov till pedagogiska reflektioner och 
diskussioner. Deltagarnas erfarenheter av att skriftligen dokumentera pågående 
arbeten i verksamheten upplevdes som arbetskrävande och svårt. Resultatet 
visade trots detta på att en del av deltagarna tyckte att de blivit bättre på att 
dokumentera, men såg ett behov av fortsatt utveckling. Ett positivt inslag i 
arbetet var att lära känna nya människor från olika yrkeskategorier och 
verksamheter. Samarbetet med oss vid Universitetet upplevdes som lärorikt och 
utvecklande. Den punkt där flest negativa röster hördes är att arbetet var 
krävande och tog mycken tid i anspråk. Vissa problem upplevdes som svåra att 
sätta sig in i. Det fanns en del som tyckte att arbetet med att utveckla 
måldokumentet tog alltför lång tid medan det för andra var en skön upplevelse att 
arbetet tilläts ta tid i kontrast till andra arbeten som förväntas ske under ytterst 
begränsade tidsramar. En närmare beskrivning av kommunens arbete, den 
aktionsforskningsinriktade ansatsen och resultaten återfinns i Wikgren (2001).  

Det är till slutfasen av processen med skapande av måldokumentet som jag 
återvänder för att utifrån mina insamlade data från den tiden undersöka dialogens 
gestaltning. Innan jag går in på detta vill jag kort beröra ett par andra uppdrag i 
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kommunen eftersom dessa ytterligare bidragit till förståelse av det fenomen jag nu 
väljer att studera. 

Parallellt med arbetet med framtagning av måldokumentet/skolplanen togs 
beslut under år 2000 om en ny organisation för ledning av förskola och skola. 
Organisationsbeslutet handlade både om de yttre ramarna med indelning i distrikt 
och också de inre förutsättningarna med betoning på rektorernas pedagogiska 
ledarskap. Efter två år med den nya organisationen genomförde jag på 
kommunens uppdrag en utvärdering. Syftet med denna var att studera utfallet av 
den yttre organisationsförändringen och rektorernas ledarskap. Jag intervjuade 
utvalda grupper av pedagoger, elevassistenter, intendenter och assistenter samt 
enskilda intervjuer med förvaltningschef, rektorer och centrala administratörer. 
Intervjuerna gjordes under hösten 2002. Samtliga intervjuer, med ett par 
undantag, spelades in på band. Resultatet av utvärderingen presenterades 
muntligen för fackliga företrädare och politiker samt i en skriftlig rapport 
(Wikgren, 2003). Utvärderingen resulterade i att jag från år 2003 och fortfarande 
är engagerad som resurs för utveckling av rektorsgruppen.  

Sammanfattningsvis har ett långvarigt samarbete med kommunen gjort att 
erfarenheter från utvärderingen och det omfattande material som insamlats lett till 
en nyfikenhet och lust att fördjupa studierna i linje med den forskningsfråga och 
det syfte som ställts upp. För att göra detta behövs en förankring i teori och 
metod. Vad detta består av framgår av nedanstående disposition. 

Utgångspunkter och disposition 

Uppsatsens rubrik, Dialogen som styrningsfilosofi och dess gestaltning i praxis,
innehåller i sig begrepp som kräver en närmare förklaring. Jag använder dessa 
begrepp som utgångspunkter för hur jag disponerar uppsatsen.  

Vad menar jag med styrningsfilosofi? Den frågan utgör den ena teoretiska 
utgångspunkten. Här kommer jag att gå in på den förändrade styrningen av 
skolan i och med övergången till en mål- och resultatstyrd skola i början av 1990-
talet. Enligt min tolkning poängteras i styrdokument och andra centrala 
dokument att dialogen är en viktig förutsättning för en sådan styrform. 

Vad är en dialog? Detta är den andra teoretiska utgångspunkten. Dialog är ett 
mångtydigt begrepp med många olika innebörder och näraliggande begrepp. Jag 
utreder dialog i relation till dessa för att på så sätt komma fram till en egen syn på 
dialogen som kan tjäna som underlag för studier av dialogens gestaltning. I ett 
nästa steg gör jag ett medvetet val genom att utgå från några filosofers syn på 
dialogen. För att göra dialogen möjlig att studera empiriskt skapar jag med stöd av 
dessa utgångspunkter ett analysredskap med kvalitetskriterier på dialogens innehåll 
och interaktion. 
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Vilka angreppssätt väljer jag för att studera dialogen? Svaret på den frågan utgör 
mina metodiska utgångspunkter. För det första är det frågan om en reanalys 
eftersom jag går tillbaks till befintlig data för att göra en sekundäranalys. För det 
andra karakteriseras studien som en fallstudie då jag går in i och plockar ut en fas 
av ett långsiktigt utvecklingsarbete. För det tredje har hermeneutisk metod 
använts som grund för att skapa förståelse för och tolka dialogens gestaltning. De 
teoretiska och metodiska utgångspunkterna utgör stommen i beskrivningen av 
hur jag går tillväga i analysen.  

Av resultatredovisningen framgår hur dialogen tar olika gestalt inom en 
kontext som handlar om styrning av en pedagogisk verksamhet. 

Uppsatsen avslutas med en metod- och resultatdiskussion med 
sammanfattande kommentarer och reflektioner.    
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DIALOGEN SOM STYRNINGSFILOSOFI 

Fallstudiens syfte indikerar behov av en teoretisk referensram dels av hur dialogen 
kommer till uttryck i centrala dokument och i forskning kring styrning av 
förskola och skola och dels hur dialogen kommer till uttryck hos några filosofer. 
Det senare återkommer jag till i nästa kapitel. 

En genomgång av centrala styrdokument med målsättning att undersöka hur 
dialogen uttrycks i dessa resulterade i att jag såg dialogen som en röd tråd i de 
reformpolitiska strävanden som följde i spåren av den förändrade styrningen i 
början av 1990-talet. Väl medveten om att det finns alternativa sätt att se på 
styrningen väljer jag att se på dialogen som en styrningsfilosofi eftersom jag läst 
dokumenten med tanke på att få syn på dialogen i dessa. Visst stöd för detta finns 
dock hos Wallin (1997):   

Utgångspunkten är således att avregleringen av skolan lett till en styrform som kan 
kallas diskursiv och som sätter samtalet om skolan, dess mål och praktik i centrum. Ett 
underliggande villkor är att staten, genom skollag och läroplaner, ska styra 
verksamheten (s 148). 

Citatet ovan är hämtat från en antologi som handlar om förutsättningar för 
skolans styrning (Skolverket, 1997). Wallin för in styrningsmetaforen “Den 
retoriska staten” ursprungligen formulerad av Municio3. Han menar att samhället 
på olika områden kommer att karakteriseras av diskurs eller dialog och att detta 
också gäller för skolans område.  

Innebörden är att de politiskt formulerade målen (och deras värdegrund) inte längre 
kan realiseras genom byråkratiska beslut och åtgärder i en modell uppifrån och ner 
utan att målen och deras innebörder förs ut i olika verksamheter och får mening 
genom det samtal som mål och värden kan leda till (Wallin, 1997, s 143-144). 

Jag kommer att ta fasta på Wallins påstående om en styrning där 
samtalet/dialogen står i centrum när jag nu övergår till att kortfattat beskriva hur 
dialogen förs in i svensk reformpolitik och med exempel visa vilka avtryck denna 
ger i centrala styrdokument och utredningar. 

3 Municio, I. Den retoriska staten. Organisatorisk turbulens och diskursiv makt. I häften för Kritiska 
studier 1996: 4.  
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Reformpolitiska strävanden 

Ett viktigt steg i riktning mot att betrakta dialogens/samtalets centrala funktion i 
styrningen av skolan är riksdagens beslut om ett förändrat statsbidragssystem från 
och med juli 1991. Statens detaljstyrning av verksamheten ersätts av en mål- och 
resultatstyrning. Den centrala styrningen kompletteras med en lokal styrning. 
Varje kommun skall upprätta en skolplan av vilken det ska framgå hur 
kommunens verksamhet inom skolan skall se ut, utvecklas och hur de nationella 
målen skall nås. Dessutom skall en arbetsplan utarbetas vid varje skola. 
Arbetsplanen ska kontinuerligt följas upp och utvärderas. Kommunerna blir 
genom den förändrade styrningen ansvariga för genomförande av 
skolverksamheten medan de centrala myndigheternas uppgifter riktas mot tillsyn, 
uppföljning och utvärdering. Till följd av den förändrade styrningen beslutar 
regeringen i februari 1991 att tillsätta en kommitté4 med uppdrag att lämna 
förslag till mål och riktlinjer för det offentliga skolväsendet. Kommitténs 
huvudbetänkande överlämnas i september 1992. Betänkandet resulterar i en ny 
läroplan för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna 
(Utbildningsdepartementet, 1994). 

Konsekvensen av det förändrade styrsystemet innebär att skolan fått ett ökat 
friutrymme eftersom färre statliga bestämmelser reglerar verksamheten. Staten styr 
genom att formulera nationella mål för skolan och att se till att dessa uppnås 
medan det är upp till kommunen och skolan att tolka målen och bestämma hur 
man ska gå tillväga för att nå dem. Den kommitté som regeringen tillkallar i mars 
1995 har som uppdrag … “att belysa det inre arbetet i det offentliga skolväsendet 
för barn och ungdom och föreslå åtgärder för att stimulera den pedagogiska 
utvecklingen” (SOU 1997: 121, s 325). Kommittén antar namnet 
Skolkommittén. I dess uppdrag ingår också att stimulera till en offentlig debatt 
kring frågor som rör skolans inre arbete. Kommittén anser att de texter som 
staten svarar för i större utsträckning än tidigare bör utformas i dialog med den 
lokala nivån. Som en konsekvens av sitt ställningstagande använder sig kommittén 
själva av dialog med personer som arbetar i skolan eller som berörs av den för att 
fullfölja sitt uppdrag. Intentionerna med dialogen i kommittéarbetet samt vad 
dialogerna resulterade i redovisas i Skolkommitténs tre delbetänkanden (SOU 
1995: 103; SOU 1996: 22; SOU 1996: 143) samt i slutbetänkandet (SOU 1997: 
121). De som från verksamheten ute i skolorna deltagit i dialogen uttryckte en 
stor uppskattning av att ha blivit tillfrågade om sina åsikter. I slutbetänkandet 
sammanfattar kommittén sin syn på dialogens betydelse för verksamhetens 
utveckling.

Skolans fortsatta utveckling är, vill vi starkt understryka, helt beroende av den 
fortlöpande dialogen mellan berörda: mellan lärare, elever och föräldrar, mellan 
skolans pedagoger och kommunens och statens politiker och tjänstemän. Det är 

4 Kommittén antar namnet Läroplanskommittén 



14

viktigt att genom denna dialog skapa ett ömsesidigt förtroende och en ömsesidig 
respekt för respektive grupps speciella kunskaper och kompetens (SOU 1997: 121, s 
137).

Ytterligare en förändring, som i förlängningen medför ökat behov av dialog, är 
beslutet att överföra ansvaret för barnomsorgen från Socialdepartementet till 
Utbildningsdepartementet. Överföringen sker från juli 1996 och innebär ett första 
steg mot integrering av förskola och skola. Andra steget mot integration tas 
genom de två betänkanden Barnomsorg och skolakommittén, BOSK5, lämnar 
ifrån sig. Dessa är förslag till läroplan för barn och unga 6–16 år (SOU 1997: 21) 
och förslag till läroplan för förskolan (SOU 1997: 157). BOSK konstaterar att det 
finns stora skillnader i utformningen av styrningen i förskolans pedagogiska 
program och skolans läroplan. Kommittén betonar att den integration och 
samverkan mellan förskola och skola som sker … “handlar om ett möte mellan 
två olika traditioner och kulturer” (SOU 1997: 157, s 2). Första steget är att skapa 
ett gemensamt måldokument som grund för den pedagogiska verksamheten. Men 
det räcker inte. “Därtill behövs ett levande samtal kring grundläggande centrala 
begrepp för verksamheten” (SOU 1997: 157, s 2). Vikten av att äga målen för 
verksamheten genom inflytande över hur de formas och konkretiseras betonas. 

Tre av de områden som BOSK lyfter fram som betydelsefulla områden är 
föräldrasamarbete och föräldrainflytande, det mångkulturella samhällets 
möjligheter och utvärdering och kvalitetsutveckling. Både dialog och samtal
används i texten kring dessa områden.  

Ett synsätt grundat på ett erkännande av de olikheter som finns öppnar för en dialog 
och en ökad förståelse för föräldrar och personals olika funktioner i barnets vardag 
(SOU 1997: 157, s 60). 

Ett öppet klimat innebär att samtal kontinuerligt förs kring dessa mål och att föräldrar 
och personal kan identifiera det som försvårar eller fördröjer måluppfyllelse (SOU 
1997: 157, s 61).

För att möjliggöra insyn i, diskussion kring och bedömningar av verksamhetens 
kvalitet är det angeläget att utveckla former för utvärdering, där det pedagogiska 
arbetet och barns lärande dokumenteras och synliggörs och där dokumentationen 
också kan öppna för en dialog med föräldrar, ledningsansvariga, politiker och andra 
(SOU 1997: 157, s 100).

Barnomsorg- och skolakommitténs arbete leder till att förskolan får sin första 
läroplan (Utbildningsdepartementet, 1998a). Läroplanen bygger på samma 
ansvarsfördelning som i den obligatoriska skolan där staten anger de övergripande 
målen och riktlinjerna och kommunerna svarar för genomförandet. 

5 Den kommitté som förra statsrådet Ylva Johansson tillsatte med uppdrag att lämna förslag till ett nytt 
måldokument för den pedagogiska verksamheten för barn och ungdom 6-16 år antog namnet 
Barnomsorg- och skolakommittén, BOSK. Samma kommitté fick ett tilläggsdirektiv som bl.a. innebar 
att utarbeta förslag till måldokument för den pedagogiska verksamheten i förskolan. 
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Konsekvensen blir att läroplanen för det obligatoriska skolväsendet anpassas till att 
också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet (Utbildningsdepartementet, 
1998b).  

Nästa steg när det gäller läroplanernas utformning tas när en arbetsgrupp 
tillsätts våren år 2000 med uppgift att se över läroplanerna som styrinstrument 
och analysera skälen till deras alltför svaga styrning av verksamheten. I uppdraget 
ingick också att analysera läroplanernas utformning och struktur samt att lämna 
förslag till förändringar. Arbetsgruppen presenterar resultatet av översynen i 
oktober år 2001 i rapporten Samverkande styrning. Om läroplanerna som 
styrinstrument (Ds 2001: 48). “För att just betona att samspel och dialog utgör 
hörnstenar i fördjupningen av den s.k. deltagande målstyrningen väljer 
arbetsgruppen att använda begreppet samverkande styrning som benämning” (Ds 
2001: 48, s 105). I rapporten (Ds 2001: 48) återfinns liknande tankegångar som i 
regeringens skrivelse till riksdagen i form av utvecklingsplan för förskola, skola 
och vuxenutbildning (Skr 1996/97: 112). 

Dialogen mellan central och lokal nivå, mellan staten å ena sidan och de kommunala 
huvudmännen och skolan å den andra, måste intensifieras. En sådan dialog bör bl. a. 
ge underlag för löpande revision av de centrala styrdokumenten (Ds 2001: 48, s 7).

I arbetsgruppens rapport angående översynen av läroplanerna som styrinstrument 
betonas behovet av kommunikation på olika nivåer. Kommunikation används i 
detta sammanhang för att spegla helheten eftersom arbetsgruppen använder sig av 
olika uttryck, som dialog, samtal och diskussion, för att beskriva behov av möten. 
De olika uttrycken används ofta synonymt och utan närmare problematisering av 
respektive uttrycks innebörd. Påfallande ofta används dock uttrycket dialog.  

Arbetsgruppen kring Samverkande styrning anser att läroplanerna i framtiden 
mer kommer att fylla funktionen av ett arbetsdokument. Främsta skälet till det är 
omvärldens snabba förändringar. I gruppens förslag ligger en förändrad 
styrningsfilosofi som går ut på ett mer jämlikt utbyte mellan systemets nivåer i 
stället för att, som det idag är vanligast förekommande, kommunikationen sker på 
den överliggande nivåns villkor.  

Den enskilda skolans arbete skulle i större utsträckning kunna ses som en del av det 
nationella skolutvecklingsarbetet, där de lokala erfarenheterna faktiskt efterfrågas. Man 
kan tänka sig att dialogen mellan systemets nivåer resulterar i frågor som ställs 
nationellt och som utreds lokalt så nära skolans vardagsarbete som möjligt (Ds 2001: 
48, s 119).

Den modell för styrning som arbetsgruppen föreslår kallar de för en interaktiv 
styrningsmodell. Denna innebär att … “den politiska formuleringen av mål skall 
kompletteras med en dialog mellan skolans personal, elever och föräldrar” (Ds 
2001: 48, s 105). Arbetsgruppens ställningstagande till den förändrade styrningen 
resulterar i förslag om en varaktighet av läroplanen i sju år. I denna “rullande” 
läroplan, där skolor och kommuner direkt skall inbjudas att delta i utformning 
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och utveckling av kommande läroplan, spelar kvalitetsredovisningarna en viktig 
roll. Som en konsekvens av den interaktiva styrningsmodellen föreslår gruppen 
att texten i läroplanen uttrycks så att elever så långt det är möjligt kan förstå den. 
Några beslut i den riktning arbetsgruppen föreslaget är i skrivandets stund ännu 
inte tagna.  

Hittills har den fördjupade styrningens innebörd mest berörts på en 
övergripande nivå men den får också konsekvenser för alla nivåer inom 
skolsystemet. Behovet av dialog inom varje enhet, i arbetslag och i arbete med 
elever och föräldrar framgår av regeringens utvecklingsplan (Skr 1998/99: 121). 
Temat för denna är samverkan, ansvar och utveckling.  

Dialogen mellan föräldrarna och personalen är avgörande för att hem och skola skall 
kunna samarbeta för elevens bästa. … Samtalet mellan elever och mellan elever och 
vuxna är ett av de viktigaste redskapen för att förverkliga värdegrunden. Frågor som 
rör integritet, solidaritet, jämställdhet och tolerans berör varje individs utveckling (Skr 
1998/99: 121, s 41).

Ett övergripande ansvar för detta arbete vilar på varje skolledare. Den 
expertgrupp kring skolledarfrågor som Utbildningsdepartementet inrättade i 
december 1999 betonar i sin rapport (2001) det kommunikativa, demokratiska 
och lärande ledarskapet. Temat för regeringens senaste utvecklingsplan (Skr 
2001/02: 188) är kvalitet. Regeringen slår fast behovet av granskning och 
systematiskt kvalitetsarbete inom hela utbildningsområdet. För detta behövs 
dialog på alla nivåer; mellan elev, lärare och förälder; på lokal och nationell nivå; 
på myndighetsnivå. En ny myndighet, Myndigheten för skolutveckling, får till 
uppgift att stödja lokal verksamhetsutveckling i förskola, skolbarnomsorg, skola 
och vuxenutbildning. I sin översikt (2003) visar myndigheten på dialogens 
centrala roll i utvecklingsarbete. Myndigheten tar i det sammanhanget upp de 
interna samtalens otillräcklighet. Det behövs också någon som kommer utifrån, 
en dialogpartner.  

Att vara dialogpartner ställer krav. En bra dialogsituation kräver ömsesidighet och 
respekt, förmåga till aktivt lyssnande, förmåga att ge respons och bjuda in till samtal 
och ha målet klart, att förstå svårigheter men vara stark i visionen. Dialogen är 
väsentlig i relationer, i kunskapsuppbyggnad/utbyte, i processer, i organiseringsarbetet 
och när man hanterar kommunikationssystem, belöningssystem, ekonomi och andra 
resurser. En bra dialog innefattar också att vara beredd att värdera och förändra 
verksamheten (Myndigheten för skolutveckling, 2003, s 43). 

Innan jag avslutar kapitlet kring dialogen som styrningsfilosofi förflyttar jag mig 
till den nivå styrningen riktar sig. Den abstrakta nivån lämnar öppet för 
samtalet/dialogen i förskolans och skolans verksamhet. Ytterst syftar styrning av 
förskola och skola till att skapa bästa möjliga förutsättningar för barns och elevers 
lärande. Barnomsorg och skolakommitténs (BOSK) förslag till läroplan för barn 
och unga 6–16 år (SOU 1997: 21) och förslag till läroplan för förskolan (SOU 
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1997: 157) ligger till grund för de läroplaner som fortfarande gäller. Hur kommer 
dialogen till uttryck i kommitténs skrivning om lärande?   

Dialog och lärande 

En utredning som berör förskolan och som kom långt tidigare än BOSK är 
Barnstugeutredningen (SOU 1972: 26). Enligt min tolkning lyfts dialogen fram i 
denna. Med inspiration hämtad från Meads interaktionistiska teori och Paolo 
Freires frigörande pedagogik föreslog utredningen dialogpedagogiken som modell 
för förskolan. 

Den dialogpedagogiska modellen utgår ifrån att det bör försiggå en kontinuerlig 
dialog mellan barn och vuxen, på både ett inre och yttre plan, som gäller ett 
ömsesidigt givande och tagande ifråga om känslor, upplevelser och kunskaper (SOU 
1972: 26, s 46). 

Barnstugeutredningen lämnar spår efter sig i de två betänkanden Barnomsorg och 
skolakommittén, lämnar ifrån sig i och med att BOSK anser att dialogen är av 
betydelse för det pedagogiska arbetet både i förskola och i skola. Den viktigaste 
ingrediensen i det pedagogiska arbetet är att möjliggöra lärande i ritning mot de 
mål och syften som uppställts. Även om BOSK inte använder sig av begreppet 
dialogpedagogik kan det tolkas som att den kunskapssyn utredningen förespråkar 
liknar denna. Den vuxne är genom dialog med barnet medskapare i dess 
skapande av den egna kunskapen. Här använder sig också utredarna av ordet 
dialog. Den kunskap som BOSK skisserar förstås som en process med interaktion 
med andra människor eller med andra fenomen i omvärlden. Kunskap och 
lärande blir i det perspektivet … “något som skapas och definieras tillsammans 
med andra” (SOU 1997: 157, s 51).  

I båda betänkandena finns en klart uttalad syn på förhållandet dialog och 
lärande. Vilka uttryck tar sig denna syn sedd ur barnets/elevens perspektiv? I 
fokus för lärande står barnet, eleven. “Ett barn växer in i världen genom att 
erövra den” (SOU 1997: 157, s 39). Ett nyfött barn börjar genast kommunicera 
med sin omvärld via kroppen och dess rörelser. Först långt senare kommer talet. 
Men barnet kan inte ensamt erövra världen utan det sker i samspel med andra. En 
gemensam mening uppstår som tar sig uttryck i olika tecken som exempelvis tal, 
bildspråk och musik “Det är i kommunikation, i mötet med andra människor, 
som vi skapar en gemensam relation till världen” (SOU 1997: 157, s 39). En 
viktig kärna i det pedagogiska arbetet är att utveckla barns kommunikativa och 
sociala kompetens. För att barnet ska betraktas som medskapare av sin egen 
kunskap krävs att den vuxne går in som medskapare av kunskap och att den 
vuxne … “går i dialog med barnet och intar en reflekterande hållning till den 
egna rollen och barnens läroprocesser” (SOU 1997: 157, s 52). 
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Därmed har dialogen synliggjorts i centrala dokument kring styrning av förskola 
och skola. Avsnittet avslutas med några nedslag i forskning med anknytning till 
syftet med föreliggande fallstudie.  

Några nedslag i forskning om styrning  

Innehållet i detta avsnitt berör några aspekter på de konsekvenser den förändrade 
styrningen får för verksamheten. Exemplen är valda med nära relevans till min 
studie. Avsnittet delas in i följande underrubriker, styrningsfilosofins 
konsekvenser, dialog och reflektion samt dialog och skolutveckling. 

Styrningsfilosofins konsekvenser 

Wallin (1997) poängterar att styrning genom diskurssamtal inte är någon enkel 
modell för styrning. “Den är krävande på samma sätt som demokrati som dialog 
alltid är krävande” (s 146). Det behövs både engagemang och kompetens men 
ger å andra sidan delaktighet och meningsfullhet. Det krävs att en retorisk 
kompetens byggs upp och att det skapas arenor där denna kompetens kan 
tillämpas. För att kunna samtala om skolan med andra blir den diskursiva 
kompetensen nödvändig. När jag omsätter det han säger till min studie ser jag 
tydliga paralleller. De personer som är föremål för min studie kan sägas befinna 
sig på en sådan arena som Wallin nämner. Hur ser deras diskursiva kompetens ut? 

Anledningen till att vi fick ett nytt styrsystem av det obligatoriska 
skolväsendet, där mål- och resultatstyrning ersatte den centraliserade regel- och 
detaljstyrningen, var enligt Roth (2003) att den gamla formen för styrning … 
“inte främjade inflytande, samtal och delaktighet mellan lokala politiker, 
skolledare, lärare, föräldrar och elever” (s 21). Med den nya styrningen fanns det 
förhoppningar om ett större engagemang i skolfrågor från lokalt politikerhåll. 
Skolledare skulle få ett större pedagogiskt ansvar, föräldrarnas inflytande i skolan 
skulle öka och lärare och elever skulle få ökat inflytande över utformning och 
innehåll i undervisningen. Englund (2003) är dock kritisk till hur 
demokratifrågorna behandlas i betänkandet, Skola för bildning (SOU 1992: 94), 
som ligger som grund för läroplanen (Utbildningsdepartementet, 1994). Han 
anser att demokratifrågorna blir till frågor om inflytande. Även Skolkommittén 
(SOU 1997: 121) har det perspektivet anser Englund. “Hos Skolkommittén 
förefaller samtalet dock inte alls ha en samhällsanknytning, snarare skiljer den 
skola och samhälle åt och vill se skolan som en avgränsad enhet” (Englund, 2003, 
s 59). Detta trots att samma kommitté också betonar ett lärande i gemenskap med 
andra och elever som tillägnar sig kunskap i dialog med andra. Englund 
konstaterar vidare att lärande genom kommunikation har haft svårt att få fäste 
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trots att pedagogisk forskning under många år sökt lyfta fram samtalet ur denna 
aspekt.  

Värdegrundsprojektet 1999 fick direktiv om att fokusera på skolans 
demokratiuppdrag och att se samtalet som det viktigaste redskapet i den 
processen. Det som bland annat kommer ut av projektet är att förutsättningen för 
samtal är goda relationer och en skola som fungerar som en social mötesplats 
(Englund, 2003). Inom modernare demokratiforskning har en s.k. deliberativ 
demokratisyn utvecklats. Bland de representativa namnen inom den deliberativa 
demokratitraditionen kan Habermas nämnas. Denna tradition sätter 
kommunikationen, samtalet i centrum. Kanske skulle den deliberativa 
demokratitraditionens betoning på kommunikation kunna innebära en 
meningsfull gemenskap i skolarbetet (Englund, 2003)? Beteckningen 
“deliberativa samtal” är relativt ny språkligt sett och kan enklast översättas med 
överväganden eller överläggningar (Roth, 2003). “Det betonar ömsesidigheten 
mellan minst två berörda som tillsammans försöker förstå, utvärdera och 
argumentativt legitimera kunskap, värden och handlingsnormer” (Roth, 2003, s 
19). Englund (2003) menar att deliberativa samtal är att betrakta som de bärande 
elementen i demokratin. “Med deliberativa samtal förstås här samtal där olika 
uppfattningar och värden kan brytas mot varandra” (Englund, 2003, s 5). Berg 
(2003b) anser också att det pedagogiska samtalet inte bara är en arbetsmetod utan 
det står också för ett demokratiskt förhållningssätt. Jag tolkar det Berg uttrycker 
som en motsvarighet till det deliberativa samtalet fastän han själv inte använder 
det uttrycket.  

Samtalet innefattar både en strävan efter att individen själv tar ställning genom att 
lyssna, överväga, söka argument och värdera, samtidigt som det finns en kollektiv 
strävan att finna värden och normer som alla kan enas om (Skolverket Dnr 2000: 
1613 s. 6).

En av målsättningarna vid framtagningen av det gemensamma måldokumentet för 
förskola, skola, fritid och kultur inom den kommun där jag gör min empiriska 
studie var … ”att så många som möjligt av politiker, personal, elever och 
föräldrar ska vara delaktiga i framtagningen av det nya måldokumentet” 
(Wikgren, 2001, s 11). När jag nu i efterhand ser på denna intention tolkar jag 
den som ett uttryck för vad Englund (2000) kallar deliberativa samtal. En 
alternativ ansats för min fallstudie kunde ha varit att lägga tonvikten på den 
deliberativa demokratitraditionens betoning på kommunikation. Men det finns 
också det som förenar min mer filosofiska ansats för att undersöka dialogens 
gestaltning och det som enligt Englund (2000) också ryms inom det deliberativa 
samtalet, nämligen … “att värdera det deliberativa samtalets kunskapsbildande 
och meningsskapande lärandepotential” (s 12).  

Gustavsson (1996) varnar för att samtal i demokratins namn kan fungera som 
ett medel för egna intressen och som ett maktmedel. Då tjänar dialogen som 
medel att uppnå egna fördelar. I sådana fall har dialogen förlorat sitt egenvärde. 
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Makt kan påverka det kollegiala samarbetet negativt. Munkhammar (2001) visar 
på detta i sin studie av hur förskollärare, lärare och fritidspedagoger formar sin 
samverkan. Makten utövas diskursivt genom att pedagogerna är inskrivna i olika 
diskurser kring barn, kunskap och lärande. Pedagogerna är omedvetna om det 
komplexa nätverk av diskurser de är inskrivna i och som påverkar deras 
handlingar. Konsekvensen av detta blir att förutsättningar för kollegiala samtal 
försvåras. “Genom att ingen av dem har tagit varandras rum i anspråk och 
använder dem kan man säga att de utövar makt på varandra” (Munkhammar, 
2001, s 168).   

Dialog och reflektion 

Det finns ett begrepp som ofta dyker upp i olika pedagogiska sammanhang, 
nämligen reflektion. Dialog är också ett begrepp som frekvent förekommer i 
olika styrdokument om skolan och som därför tillskrivits epitetet styrningsfilosofi. 
Hur förhåller sig dialog och reflektion när det gäller styrning och 
kunskapsutveckling? Alexandersson (1998) menar att det … “fordras en väl 
utvecklad dialog och en förmåga att kunna binda samman visioner med praktiskt 
handlande” (s 10)… för att kunna hantera den lokala handlingsfrihet som blir 
följden av en decentraliserad styrning. Men de av riksdag och regering nationellt 
fastställda målen behöver analyseras, brytas ned till lokal nivå och konkretiseras. I 
denna process spelar de lokala aktörernas vilja, engagemang och intresse för 
utveckling en avgörande roll. Att i det sammanhanget tala om exempelvis 
reflekterande lärare förefaller helt på sin plats. För att en skolenhet ska kunna 
utvecklas krävs mötesplatser där lärare med olika kunskapsintressen och åsikter 
möts i dialog för gemensamma reflektioner över den egna verksamheten. Det 
krävs också något att samtala kring. Det kan som i Alexanderssons (1998) 
exempel handla om texter i den lokala arbetsplanen eller, som i det 
utvecklingsarbete jag under några år följt i en kommun, om att skapa ett 
gemensamt måldokument för förskola, skola, kultur och fritid. “Men själva 
förutsättningen för att mötet skall äga rum finns inte i den skrivna texten utan i 
dialogen om vad texten skall handla om” (Alexandersson, 1998, s 11). Det 
Alexandersson lägger i begreppet dialog har sitt ursprung hos Buber och handlar 
om … “en kunskapsöverföring mellan subjekt där de utvecklar förmågan att inta 
den Andres perspektiv”. På det sätt fördjupar de sin förståelse av den Andre, av 
världen och av sitt eget medvetande” (personlig kommunikation 04.01.22). 

Tiller (1998) menar att det behövs tid för att tänka i skolan och samhället. 
Hans metafor kring detta handlar om en bilresa längs en motorväg där det gäller 
att hitta en rastplats där de stora tankarna kan tänkas. Han menar att skolan står 
vid ett vägskäl där de vägval som görs blir viktiga för framtiden. På den ena 
skylten står det dialog och på den andra står det strategi. Under dialogskylten 
finns undertitlar som ansvar, tillit och decentralisering medan det under 
strategiskylten återfinns titlar som makt, kontroll och inspektion. Skyltarna står 
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där de är vanskliga att upptäcka när man kommer körande. De står heller inte 
länge kvar på samma ställe. Texterna byts också ut. Även om huvudtexten är 
densamma kan det se ut som om allting förändras. Med det menar Tiller att det 
har blivit svårare för pedagoger och skolledare i 90-talets skola. Förändringarna 
kommer med allt kortare intervall. Detta skapar frustrerade lärare och skolledare. 
Det har blivit mindre tid att tänka över vad man gör. 

Farta er skrudd opp og det blir mindre tid nok til å holde bilen skikkelig i stand. En 
del snur tidlig, andre kj rer utfor. Enkelte stopper opp ved veiskiltet og foretar et 
bevisst valg. Andre kj rer på intuisjonen. Atter andre kj rer der de har det beste 
veigrepet (Tiller, 1998, s 47).  

I Tillers metafor är bilen den lokala arbetsplanen. Men efter vilken skylt skall 
bilen köra? Idéerna är många och varierar beroende på om de kommer uppifrån 
eller nerifrån. Påverkningarna är starka. Men den bil som vi kör är byggt i 
decentraliseringshuset. Det krävs goda kunskaper om planering och 
målformulering när planer på lokal nivå ska utvecklas med de nationella 
läroplanerna som bas. Kraften i arbetsplanerna blir svag om det endast är centrala 
ord som ersätts med lokala ord. De bästa botemedlen för att undvika detta är 
enligt Tiller (1998) tid för att tänka. Äkta dialoger mellan de lokala aktörerna bör 
prägla arbetet. Stöd för dialog finns i de centrala styrdokumenten. 

Trondman (1998) intresserar sig för det personliga ansvaret för det egna varat 
och det egna framträdandet som lärare i en tid av ekonomiska, sociala, kulturella, 
organisatoriska och socialpsykologiska förändringar i såväl vuxnas som barnens 
och ungdomarnas liv. Vägledande för hans tankar har filosofen Senecas varit. 
Trondman gör, som han själv formulerar det, … “19 nedslag i en examinerad 
människas vara och framträdelseform” (s 63). Om dialogen säger han: “Att förstå 
innebär således inte att jag nödvändigtvis måste leva det liv jag vill förstå. Jag kan 
förstå genom genuint lyssnande och genom öppen dialog och prövande” (s 67) 
och “Olikhet ska inte stumt särskiljas utan mötas i dialog” (s 69).  

Dialog och skolutveckling 

Skolutveckling är en term som används i många olika sammanhang och som 
också betyder olika saker. Enligt Berg (2003b) är skolutveckling för personalen 
… “en bottom-up-process där skolors professionella, med elevers bästa för 
ögonen, tar makten över sitt vardagsarbete” (s 65) och som en process … “vars 
syfte är att till elevers bästa upptäcka och erövra det tillgängliga (outnyttjade) 
frirummet6” (Berg, 2003a, s 31). För Scherp (2003) har skolutveckling åtta olika 
innebörder, alla handlar om förändringar på individ-, grupp- eller 

6 Med frirum menar Berg det handlingsutrymme skolan som institution har mellan de yttre gränser i 
form av både skrivna uppdrag (läroplaner, statliga och kommunala regelsystem m.m) och oskrivna 
uppdrag och de inre gränser (interna kulturer) som markerar det vardagsarbete som bedrivs av skolan.    
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organisationsnivå. Den betydelse som kommer närmast det som min studie berör 
är dessa två 

… förändringar som är relaterade till skolans uppdrag såsom det formulerats i 
styrdokumenten.
… förändringar av verksamheten inom såväl gällande uppdrag som av 
gränsöverskridande natur (Scherp, 2003, s 59). 

Berg och Scherp är överens om att skolutveckling ytterst syftar till att förbättra 
elevers resultat och utveckling. Scherps perspektiv på skolutvecklingsprocessen är 
att denna är problembaserad och utgår från vardagliga problem och dilemman. 
Bergs (2003b) strategi med koppling av frirumsmodellen till skolutveckling 
beskriver han själv som ett pedagogiskt samtal där detta … “som form och 
process ses som ett medel för en skolorganisations yrkesgrupper att just upptäcka 
och erövra sina tillgängliga frirum” (s 91-92). Blossing (2003) kommer i sin 
forskning fram till att ett vanligt sätt en skola hanterar målen för verksamheten på 
är att föra det som han kallar mål- och visionssamtal. Särskilt intensiva menar han 
dessa var i samband med läroplansreformen 1994. Blossings mål- och 
visionssamtal liknar det Wallin (1997) benämner diskursiva samtal där politiska 
mål och deras innebörder förs ut för samtal i olika verksamheter för att på så sätt 
få mening.  

Berg, Blossing och Scherp är samtliga forskare inom skolutvecklings- eller 
skolförbättringsområdet. Alla framhäver på olika sätt dialogen eller samtalets 
betydelse men dialogen tas för given, problematiseras inte utan betraktas som 
medel att fördjupa förståelsen av varandra, bidra till meningsskapande lärprocesser 
och att upptäcka det outnyttjade frirummet (Berg, 2003a, 2003b; Scherp, 2003). 

Grundfilosofin för min studie stämmer väl överens med den hos Berg och 
Scherp även om utgångspunkterna ser annorlunda ut. Studien har ett 
nerifrånperspektiv där de aktiva spelar på vad Lindensjö & Lundgren (2000) kallar 
för formuleringsarenan, i det här fallet på den arena där den lokala styrningen 
utformas. Utgångspunkter för utformningen är upplevda vardagliga problem och 
dilemman. Dessa är inte i fokus för min studie men finns med som en förhistoria 
och en förutsättning för den aktuella processen. I detta skapande är det dialogen 
som är i fokus. 

Wilhelmson (1998) har en forskningsfråga som tangerar min. Hennes 
erfarenhetsbaserade undran om vad dialog är och hur dialog fungerar utvecklades 
till den forskningsfråga hon försöker besvara i sin avhandling: “Hur sker lärande i 
gruppsamtalet?” (s 5). Den riktning både mot gruppsamtal och mot lärande som 
hennes forskning tar gör våra studier mindre jämförbara. Skillnaden mot min 
studie är att i hennes är samtalen arrangerade för att … “stödja dialogiskt 
förhållningssätt hos samtalarna” (s 5). Hon ser själv gruppsamtalen som … “en 
sorts sociala experiment” (s 6). Så är det inte i mitt fall. Likheten består i att hon 
liksom jag använder sig av ljudbandinspelningar. Wilhelmson är själv aktiv och 
leder de arrangerade dialogmötena medan jag är observatör. Vid bearbetning av 
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data använder hon sig av talmängdsanalys. Det vi har gemensamt är upplevelsen 
av brist på jämförbara studier inom vars och ens område.  

Dialogen är en verksam ingrediens i många studier med aktionsforskande 
ansatser. Ett par exempel kan nämnas. Det ena hämtas från LOM7 programmet. 
Inom ramen för detta utvecklades tolv kriterier för en demokratisk dialog 
(Gustavsen, 2001). Det andra kommer från den forskningsinriktning som 
Pålshaugen (2001) representerar. Han menar att aktionsforskningsdialogen inte 
sker vare sig i forskarnas eller i praktikernas språkspel utan … “the perspectives 
and the knowledge of the researchers to a very large extent have been introduced 
and ‘put into use’ through the researchers entering into the language game of the 
practitioners” (s 209).

Sammanfattning 

De reformpolitiska strävandena med dialogen i centrum har belysts utifrån 
skrivningar i centrala dokument, tillkomna på initiativ och beslut av regering och 
riksdag. Dialogen går som en röd tråd genom alla dessa dokument. Statens 
intentioner med dialogen är att denna ska ske mellan lokal och statlig nivå och att 
dialogen ska genomsyra all verksamhet på lokal nivå. Dialoger förväntas ske på 
olika nivåer och mellan flera olika aktörer från respektive stat och kommun. På 
den kommunala nivån är det flera huvudaktörer som omnämns i de 
reformpolitiska dokumenten och som följaktligen bör vara involverade i dialoger 
om verksamheten. Det dialogiska nätverket är oändligt både inom olika 
aktörsgrupper och mellan aktörer inom samma grupp.  

Dilogerna är främst till för att skapa de bästa förutsättningar för lärande. 
Dialogen avspeglar sig också i förarbetet till Läroplaner för det obligatoriska 
skolväsendet och de frivilliga skolformerna. Lpo 94 • Lpf 94 och Läroplan för förskolan. 
Lpfö 98.

Nedslagen i forskningsfältet visar att de reformpolitiska strävandena leder till 
både möjligheter och hinder vid tillämpning i praktiken.  

Därmed går jag så över till att ta upp min andra teoretiska utgångspunkt. 
Denna har sin grund i filosofin.  

7 LOM = Leadership, organization and co-operation. 
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FILOSOFISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Begreppet dialog används i olika sammanhang i vardagligt tal, oftast utan närmare 
reflektion över vad som egentligen avses. Vad menar jag med dialog? Mitt 
vardagsjag svarar som den självklaraste sak i världen att dialog det är när minst två 
personer pratar med varandra eller när jag läser en text där det av formen och 
utseendet att döma handlar om två eller flera människors rubriker. “In everyday 
usage, dialogue is a synonym for conversation; the word suggests two people 
talking to each other” (Holquist, 1990, s 40).  

Men att gå från vardagslivets för givet tagna dialog till den vetenskapliga 
världens mer reflekterade kunskap om dialog är som att ta ett språng in i en 
annan värld. Termen “språng” har jag lånat från Schütz (1999), som hävdar att 
det finns en mängd olika världar som människan rör sig mellan. Vardagsvärlden 
betraktas som den suveräna verkligheten. Denna vardagliga värld kallar Schütz för 
livsvärlden. Alla andra världar ses som modifikationer av denna. De exempel han 
nämner är de olika fantasivärldarna, drömmarnas värld och de vetenskapliga 
teoriernas värld. Han beskriver vardagsvärlden som en praktisk och social värld 
som utan vidare tas för given. Den vardagliga världen är inte den enskildes privata 
värld utan en intersubjektiv värld, gemensamt för oss alla. Den har existerat långt 
innan vi föddes, upplevts och tolkats genom historien. Vi har tillgång till den 
vardagliga livsvärlden genom det förråd av erfarenheter vi byggt upp, både egna 
sådana men också sådana som vi har fått från exempelvis föräldrar och lärare. 
“Språnget” i mitt fall kan sägas handla om att delar av mitt jag, ett “Mig”, går in i 
den vetenskapliga disciplinens teoretiska värld för att delta i den världen. Att träda 
in i den världen innebär att ta del av andras problemformuleringar, förslag till 
lösningar, resultat och metoder för att sedan själv handla i enlighet med rådande 
implikationer. Konsekvensen för egen del innebär teoretisk fördjupning kring 
valt vetenskapligt område, om dialogen, och en empirisk undersökning av dess 
gestaltning i praxis. 

Ett närmande till den egna synen på dialogens gestaltning sker i olika steg. I 
ett första steg utreds dialogbegreppet, dess användning och förhållande till 
näraliggande begrepp som monolog, diskussion, dialektik och kommunikation. I 
nästa steg diskuteras hur dialogen kommer till uttryck hos Sokrates/Platon, 
Gadamer, Bakhtin och Buber. De intryck bearbetningen enligt dessa steg lämnar 
hos mig resulterar i sammanfattande reflektioner, konkretisering av vad jag menar 
med dialog samt en utformning av redskap för den empiriska undersökningen av 
dialogens gestaltning i ett pedagogiskt sammanhang.  
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Dialogen och dialogens förhållande till 
näraliggande begrepp 

Begreppet dialog kommer ytterst från grekiskans dia´logos , utredning, där dia´ står 
för genom och légein översätts med läsa, tala. I tyskan och franskan är 
beteckningen densamma, dialogue (Hellquist, 1993). Lübcke, P. (1988) översätter 
dialog till samtal och tar även upp begreppets grundläggande, metodiska betydelse 
hos Platon, vilket är som medel att nå insikt i sanningen. I den moderna filosofin 
har dialogen enligt Lübcke fått sin betydelse i dialogfilosofin. Denna filosofi 
hävdar betydelsen av förhållandet till den andre som ett du. Det är först i mötet 
med andra människor som människan blir en verklig människa. Inom 
dialogfilosofin är dialogen inte bara en metod att nå sanningen utan en 
förutsättning för existensen av personer som kan nå kunskap om sig själv och 
världen. I samtalet talar ett jag till den andra personen eller duet. Detta är ett du 
som jaget omvänt tilltalas av. Det är i förhållande till ett du som jag kan tala eller 
uttala mig själv som ett jag. Lübcke menar att man kan finna ansatser till 
dialogfilosofi i tysk filosofi mot slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet hos 
exempelvis Fichte, von Humboldt och senare hos Feuerbach. Men den egentliga 
strömningen bryter igenom först efter första världskriget. En av de främsta 
företrädarna är Buber. 

Även om definitionen av dialog varierar tycks det som att man i vida kretsar 
är överens om att … “the term ‘dialogue’ refers to the togetherness of talking, to 
the mutuality of exchanging ideas, i. e. to an activity shared by two or more 
partners” (Graumann, 1990, s 105). Även Graumann nämner att dialog kommer 
från grekiskan. Till skillnad från Hellquist använder han stavningen av dialegesthai.
Samma stavning använder Stolpe (2003) i en fotnot till sin översättning av Platons 
Staten. Jag utgår ifrån att Graumann och Stolpe åsyftar samma grekiska ord som 
Hellquist. Han menar att det är viktigt att komma ihåg originalmeningen, vars 
innebörd handlar om att tala och tänka tillsammans om någonting på ett sådant 
sätt att, även om det man talar om är olika, så finns det något gemensamt mellan 
personerna. Graumann liknar detta vid en metafor som rör sig från två eller flera 
olika positioner mot samma plats. 

Markovà (1990) menar att termen dialog har getts två helt skilda men 
kompletterande betydelser. För det första har begreppet använts vid studier i en 
väldigt vid bemärkelse, med referens till en speciell epistemologisk syn, dialogism. 
“ ‘Dialogism’ is a name for a bundle, or combination, of theoretical and 
epistomological assumptions about human action, communication and 
cognition” (Linell, 2002, s 2). Linell påpekar att det finns skilda uppfattningar om 
exakt vad dessa antaganden kan vara, men för honom är interaktion, kontext och 
språklig- kommunikativ konstruktion nyckelord inom dialogism.  

Den andra användningen av termen dialog, som Marková ser det, är termens 
användning i en snävare bemärkelse där dialogen betraktas som symbolik för 
kommunikation ansikte – mot – ansikte, muntligen och med gester. Dialogen är 
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alltid innesluten i en särskild socio- historisk kontext. I samtalspartnernas svar till 
varandra ligger inte bara deras omedelbara yttranden och gester utan också 
erfarenheter och kulturella kunskaper som de delar, alternativt inte delar med 
varandra. Dysthe (2003) menar att ordet dialog i dagligt tal används å ena sidan 
för att beskriva ett samtal mellan fyra ögon och å andra sidan … 

… normativt om samtal som har vissa kvaliteter som gärna inkluderar symmetri 
mellan deltagarna, vilja att lyssna, öppenhet för andras argument och vilja att ändra 
ståndpunkt ( s 11). 

Monolog och dialog 

Enligt Svenska Akademiens Ordbok (1945/1997) kommer monolog från 
grekiskan och betyder som talar för sig själv, av en, ensam. I den betydelsen står 
monologen i stark kontrast till dialogen. Riktigt så enkelt är det inte enligt 
Markovás (1990) sätt att se det. Hon menar att även monologen är dialogisk till 
sin natur och riktad mot annan person men den bygger inte på omedelbar 
respons från den andre. Att göra en åtskillnad mellan dialog och monolog är 
oftast svår att göra hävdar hon.  Som exempel nämner hon när två personer 
befinner sig i omedelbar närhet av varandra, men där den ene är så upptagen av 
sina egna känslor, sina egna erfarenheter, sin egen syn på saken och av långa 
utlägg där liten eller ingen uppmärksamhet riktas till samtalspartnern. I sådana fall 
kan man tala om monologiska dialoger. Kännetecknande för dessa är att talaren 
temporärt är mer orienterad mot en inre konversation med sig själv än mot sin 
samtalspartner.  

Markovás sätt att se på monologen har stora likheter med Bubers tekniska 
dialog … “den till dialog förklädda monologen” (Buber, 1993, s 60) där 
människor träffas i rummet men där de inte, vare sig kroppsligen eller själsligen, 
riktar sin uppmärksamhet mot den andre när de talar eller ser på henne. Deras 
samtal handlar egentligen om dem själva. Var och en vänder sig till sig själv trots 
att de tror sig befinna sig i gemenskap. Den epistemologiska motsatsen till 
dialogism är monologism. Denna tar sin utgångspunkt endast i det individuella 
och den statiska synen på språk och tanke men ignorerar de dialogiska 
relationerna (Markovà, 1990).

Bakhtin har många infallsvinklar till dialogen. Likadant förhåller det sig med 
monologen hos honom. I en bemärkelse ser han monologen som en tom och 
livlös interaktion, i en annan ser han dialektiken som en sorts monolog (Morson 
& Emerson, 1990).  

I en dialog kan monologiska avsnitt finnas naturligt insprängda. 
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Diskussion och dialog 

Diskutera kommer från latinetets discutere och har en ursprunglig betydelse av att 
skaka åtskils. Dis- står för isär och quatere för att skaka. I tyskan är beteckningen 
diskutieren. Discurrere, löpa hit och dit, sedan samtala, av dis- i sär och currere, löpa 
(Hellquist, 1993). Av samma källa framgår att det i många sammanhang använda 
begreppet diskurs på 1550-talet översattes med samtal. Ordet kommer från latinets 
discursus, med en ursprunglig betydelse av kringlöpande för att sedan översättas 
med samtal.  

De främsta kännetecken på diskussion är enligt Molander (1996) när någon 
vid ett seminarium eller en konferens formulerar, presenterar och argumenterar 
för sina åsikter, teorier och ställningstaganden. Detta görs för att övertyga andra, 
få dem att ändra sina åsikter, sina ställningstaganden och kanske i slutändan också 
deras sätt att handla. Diskussion handlar om ett meningsutbyte i sak och kan få 
karaktären av en strid mellan olika åsikter. Diskussionen kan finnas inom 
dialogens ram, men utan att vara den väsentligaste sidan av dialogen. Molander är 
influerad av den sokratiska dialogen och tar sin utgångspunkt ifrån denna. Hans 
resonemang bygger på att det i dialogen handlar både om att komma till klarhet 
om sig själv, sina tankar, sin kunskap, sin okunskap och att också komma till 
klarhet om andra. Det rör sig om en ömsesidig process som förhoppningsvis leder 
till att en förståelsegemenskap grundläggs. 

Till skillnad från diskussionen är dialogen … “en rörelse i förståelse och 
identitet” (Molander, 1996, s 91). I dialogen finns jaget i högsta grad med. 
Molander (1996) ser också att dialogen inrymmer en tyst dimension eftersom han 
anser att en viktig sida av dialogen är att det sagda eller osagda alltid är öppet för 
en fortsättning. Han är mycket noga med att påpeka att han inte genom sin 
framställning menar att dialog och diskussion är helt skilda företeelser. Det han 
har försökt beskriva är att betrakta som renodlade typer.  

Kommunikation och dialog 

Av Svenska Akademiens Ordbok (1937/1997) framgår att kommunikation ytterst 
kommer från latinets communicatio. Verbet kommunicera kommer från latinets 
commûnicâre, göra någon delaktig av altarets sakrament, göra något gemensamt, 
meddela någon något, få del av något eller rådpläga (Hellquist, 1993; Svenska 
Akademiens Ordbok, 1937/1997). Ordet är en avledning av latinets communis.  

Asplund (1987) fångar det ömsesidiga beroende mellan människor genom att 
uttrycka sig så här: 

I genuin kommunikation råder alltid en genuin osäkerhet. Jag vet inte vad jag har 
sagt innan du har svarat och du vet inte vad du har sagt innan jag har svarat. Du visar 
mig vad jag har sagt och jag visar dig vad du har sagt (Asplund, 1987, s 45).  
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Luckman (1990) diskuterar skillnader mellan begreppen social kommunikation 
och dialog. Han menar att begreppet dialog kan, i överensstämmelse med dess 
etymologiska betydelse, tas som intäkt för en särskild sorts social kommunikation 
som är grundad på språk. I den betydelsen är dialogen att betrakta som en 
komponent begränsad till människosläktet. Men social kommunikation är mycket 
äldre än dialog och kan förknippas med social interaktion mellan organismer av 
alla slag. Luckman menar att språk är att betrakta som den historiska avlagringen 
av komplexa kedjor av mänskliga handlingar. Språket är således en produkt av en 
produkt. “One may say, of course, that human communicative acts are predefined 
and thereby to a certain extent predetermined by a social code of 
communication” (Luckman, 1992, s 220). Han säger att av alla de former språket 
använder så karakteriseras interaktionen i ansikte- mot- ansikte dialogen av den 
högsta graden av intimitet och ömsesidighet. De som deltar i dialogen befinner 
sig i andras närhet där de är i den unika positionen att dela tid och plats med 
varandra. En sådan dialog förutsätter, till skillnad från skriftlig kommunikation, 
både ett teckensystem i form av koder och en samordning av minst två 
medvetandeströmmar. Ömsesidigheten är omedelbar till skillnad från den 
skriftliga som är fördröjd. 

När det gäller dialogens betydelse för kunskap och bildning menar 
Gustavsson (1996) att dialog ofta i litteraturen används om ett samtal som sker 
ansikte mot ansikte mellan minst två personer. Men han tillägger att man också 
kan föra ett slags dialog med sig själv. Kommunikation menar han … “ger 
associationer till ett samtal mellan flera människor och över större avstånd” (s 59).  

“Dialog brukar användas när minst två människor samtalar”, säger Gustavsson 
(1996, s 59), men tillägger att man också kan föra ett slags dialog med sig själv. 
Han fortsätter: “Kommunikation ger associationer till ett samtal mellan flera 
människor och över större avstånd” (s 59). Mellan dialog och kommunikation 
existerar dock inga vattentäta skott. Gustavsson menar att dialog i litteraturen ofta 
används, när det gäller dess betydelse för kunskap och bildning, som samtal som 
förs ansikte mot ansikte. En tolkning av detta skulle innebära att dialogen enbart 
är muntlig och förs mellan personer som är närvarande i tid och rum. Med den 
tolkningen skulle, enligt Gustavsson, kommunikation avse ett samtal som inte är 
begränsat till tid och rum och som kan kommuniceras via texter skrivna för länge 
sedan och över långa avstånd.  Men den här åtskillnaden mellan dialog och 
kommunikation är långt ifrån självklar.  
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Dialektik – dialog 

Det latinska ordet är dialectica och kommer från grekiskan, egentligen konsten att 
diskutera, i beydelsen diskussion, debatt (Svenska Akademiens Ordbok 
1911/1997). Enligt Lübcke (1988) kommer ordet från grekiskans dialektike techne
och översätts till samtalskonst. Dialektik är enligt sistnämnda källa en av de mest 
svårhanterliga men samtidigt mest använda filosofiska termerna. Termen har 
under tidens gång undgått stora betydelseförändringar. Begreppet har präglats hos 
Platon som betonar dialektikens bindning till samtalet, dialogen. Enligt Lübcke är 
dialektik för Platon konsten att föra ett samtal för sakens skull. Sokrates för ett 
resonemang om dialektik med Platons bror Glaukon i ett avsnitt, som handlar om 
väktarnas vidareutbildning (Platon/Stolpe, 2003). Avsnittet kommer in efter det 
att de gått igenom alla vetenskaper för att se vad dessa har gemensamt och hur de 
är släkt med varandra. Efter att på det typiskt sokratiska viset ha behandlat frågan 
om dialektik avslutar Sokrates med följande konklusion: 

 Anser du då, frågade jag, att vi har placerat dialektiken högst upp som ett murkrön 
på de andra vetenskaperna, och att ingen annan vetenskap rätteligen kan läggas 
ovanpå den – och att genomgången av vetenskaperna slutar här? 
– Ja, sade han. 
(Platon/Stolpe, 2003, s 322) 

Hos Aristoteles har dialektiken sin utgångspunkt i de åsikter som är sannolika 
(Lübcke 1988). Den har att göra med frågor som man kan ha olika åsikter om 
och som man kan komma till ett avgörande om genom att argumentera för och 
emot. Efter Platon och Aristoteles har begreppet dialektik genom historien haft 
många uttolkare. Lübcke nämner namn som Kant, Fichte, Schelling, Hegel och 
Schleiermacher. Den sistnämnde går i sina föreläsningar på 1820-talet tillbaka till 
Platons dialelektikbegrepp. Under 1800-talets senare hälft och under 1900-talet 
har frågan om dialektik spelat stor roll hos filosofer som Kierkegaard, Marx, 
Engels, Sartre, Merleau-Ponty och Adorno. 

Gadamer utvecklar Platons dialoger i förhållande till dialektik, men ser i viss 
mån begreppen som synonyma. Som jag uppfattar saken kan detta vålla vissa 
svårigheter för översättare och tolkare av grundtexterna. I översättningarna av 
Gadamers originalverk, Wahrheit und Methode (1960), används i den engelska 
översättningen från 1994 “conversation” medan den svenska översättningen 
använder begreppet “samtal” för att beskriva exakt samma sak.  

Den sokratiska dialogen 

Frågan om Sokrates och Platons nutida aktualitet har väckts på grund av det tema 
som valts för uppsatsen. Sokrates känner vi genom Platons dialoger för själv 
efterlämnar han inga egna skrifter. Vad är det som gör att Sokrates och Platon, 
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som levde på 400-talet f. Kr., fortfarande är aktuella, berör människor och 
refereras till inom olika vetenskaper? Ett möjligt svar lämnar Nystrand i det 
nyskrivna förordet till Platons dialog Teaitetos (1923/1996) Han skriver:  

Att säga om en bok att den “innehåller allt” kan lätt framkalla ett skeptiskt småleende 
hos den kritiske läsaren. Till de fåtal böcker som ändå förtjänar detta omdöme hör 
Platons Teaitetos. Här framläggs alla de kunskapsteoretiska problem som alltsedan dess 
sysselsatt filosoferna. Ja, varje vinkling av problemen som Platon här ger återfinns i 
själva verket ännu i vårt århundrades ontologiska och kunskapsteoretiska diskussioner, 
i de allra flesta fall utan att man kommit särskilt mycket närmare en slutgiltig lösning. 
(Platon/Nystrand, 1996, s 7). 

Sokrates ser på sig själv som filosof, … “dvs. som en man vilken älskade visheten 
och sökte efter vetande” (Marc-Wogau, 1991, s 42). Han praktiserar sin filosofi 
genom att söka komma i samtal och diskutera med unga män och ställa frågor till 
dem. Sokrates uppträder alltid som om han själv inte hade kunskap i den centrala 
fråga han ställer. Han uppträder som att han vill lära sig. Enligt Marc-Wogau 
(1991) är Sokrates upphovsman till den begreppsanalytiska frågeställningen. 
Huvudfrågor kan vara: Vad är dygd? Vad är fromhet? Vad är kunskap? Vad är 
vetande? De svar han förväntar sig är definitioner av begreppen.  

Enligt Lindskogs (1923) svenska tolkning av Teaitetos går dialogen ut på att 
söka komma till klarhet i frågan: Vad är vetande? Sokrates försöker få den unge 
Teaitetos8 att svara på frågan. Av inledningen till Teaitetos framgår att detta 
egentligen är en slavs berättelse om ett samtal som långt förut hade ägt rum 
mellan Sokrates, Teodoros och Teaitetos. Sokrates riktar sin fråga först till 
Teodoros (Teaitetos lärare) men denne vill att han vänder sig till Teaitetos med 
sin fråga. Jag illustrerar den sokratiska dialogen med ett par exempel nedan. 

SOKRATES. Du hör, Teaitetos, vad Teodoros säger. Och mot honom vill du ej 
vara ohörsam, tänker jag, liksom det ej heller är tillbörligt för en ung man att i en 
sådan fråga visa olydnad mot en vis mans bud. Säg därför ut ärligt och öppet: Vad 
anser du att vetande är? 
TEAITETOS. Så måste det väl ske, Sokrates, då ni så befalla. I varje fall få ni ju rätta 
mig, om jag tar miste.  
SOKRATES. Alldeles givet, om vi blott kunna. 
(Platon/Lindskog, 1923, s 127). 

När Teaitetos först ganska abrupt får frågan och Sokrates ber honom svara direkt 
så verkar det som om Teaitetos är införstådd i den metod Sokrates tillämpar 
eftersom han ber att Sokrates skall hjälpa honom på vägen mot svaret. Det lovar 
Sokrates att göra och det gör han också. Han vägleder honom genom att ställa 
nya frågor. Som dialogen utvecklar sig förstår jag det så att Sokrates inte kan vara 
helt okunnig eftersom han ställer allt besvärligare frågor till Teaitetos och också 
visar på orimligheterna i dennes åsikter och försök till definition.  

8 Både stavningen Theaitetos och Teaitetos förekommer. 
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Den metod Sokrates använder sig av i dialogen Teaitetos liknar han själv vid 
förlossningskonsten (maievtiken). Teaitetos säger att han har hört talas om de 
frågor Sokrates brukar ställa och att han inte lyckats övertyga sig själv att ge en 
tillfredsställande definition på den centrala frågan “vad är kunskap?”. På det svarar 
Sokrates:

SOKRATES. Nej, ty du har födslovåndor, min käre Teaitetos, därför att du ej är 
tom utan går havande. 
TEAITETOS. Det vet jag inte, Sokrates. Jag säger blott, hur jag känner det. 
SOKRATES. Din tok, har du inte hört, att jag är son till en riktigt duktig och barsk 
barnmorska, vid namn Fainarete? 
TEAITETOS. Jo, det har jag hört förr. 
SOKRATES. Har du också hört, att jag själv idkar samma yrke? 
TEAITETOS. Nej, aldrig. 
(Platon/Lindskog, 1923, s 131). 

Sokrates gör i utläggningen om sin metod jämförelser med barnmorskorna och 
ställer frågor till Teaitetos mest för att få bekräftelse om det han säger verkar 
rimligt och troligt. Han säger vidare: 

Nåväl – min förlossningskonst har allt annat gemensamt med deras, men den skiljer 
sig däri, att den förlossar män och ej kvinnor, och att den ser till själar, som hålla på 
att föda, och ej till kroppar. Men det högsta i min konst är dock det, att den är i stånd 
att fullt ut pröva, om det är en lögnaktig skenbild, som den unges själ föder, eller om 
det är något sant och äkta. Ett drag har jag förvisso gemensamt med barnmorskorna: 
jag är ofruktsam – jag framföder själv ingen vishet, och med rätta riktas den 
förebråelsen ofta nog och från många människor emot mig, att jag väl frågar andra, 
men själv ej giver svar på något, emedan jag ingen vishet äger (Platon/Lindskog, 
1923, s 133). 

En ofta framförd kritik mot Sokrates är att han manipulerar den han samtalar med 
till att svara så som han själv vill att den utfrågade ska svara, att han egentligen vet 
svaret. Erman (2004) menar att det finns flera aspekter i Platons verk som antyder 
att Sokrates dialoger inte är dialoger i egentlig mening. “I Sokrates smått 
mästrande lärarton gentemot sina samtalspartners är det svårt att finna det 
symmetriska och reciproka givande och tagande som karakteriserar dialoger” (s 
45). Samtalet liknar mera ett förhör med ledande frågor anser Erman. Men vid en 
mer välvillig läsning av Platon kan stöd för att samtal är den fundamentala källan 
till kunskap, om inte direkt så kanske indirekt genom att samtalet öppnar våra 
ögon för sanningen. 

Manipulation eller inte kan diskuteras, men när Platon beskriver metoden 
genom att dra paralleller till barnmorskekonsten, så tolkar jag det som att det 
finns något som talar för att Sokrates faktiskt är ovetande men att han i dialogen 
också ser en möjlighet att själv komma till insikt och förståelse vilket kan leda till 
kunskapsutveckling, inte bara för Teaitetos utan också för honom själv och för 
den centrala frågan ”vad är vetande?”. Det intressanta finner jag också i konsten 
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att väl formulera frågor som leder till utveckling av kunskap. Det här tycker jag 
kan tillämpas på den pedagogiska nivå mina studier befinner sig på och också 
göras till föremål för undersökning. Bidrar dialog till kunskapsutveckling? Kan 
dialogen användas som redskap för att utveckla en verksamhet?  

Ett sätt att se på den sokratiska dialogen i dess strävan att utveckla kunskap är 
att betrakta dialogen som en oändlig kedja av dialoger. Ur denna kedja plockas 
två länkar ut. Den ena länken handlar om en dialog där det, som i det 
exemplifierade fallet, rör sig om en dialog mellan två personer, Sokrates och 
Teaitetos. Sokrates metod att ständig vara kritiskt frågande och ifrågasättande har 
gjort honom till en symbol för sanningssökande. I dialogen gestaltas tankar och 
repliker. Det är dynamiken snarare än de enskilda orden och replikerna som är 
det viktiga. Till sin natur är dialogen dynamisk, precis som social interaktion i 
allmänhet (Linell, 1990; Markova, 1990). I dialogen Teaitetos sker en 
kunskapsutveckling. Det är en kunskap som är knuten till de två personerna i 
dialogen. “För att ha sådan kunskap måste man befinna sig i dialogen som 
deltagare” (Molander, 1996, s 92).  

Den andra länken är när jag som läsare möter den tryckta dialogen. Denna 
ger mig fritt spelrum för tolkning. Den dialogiska formen lämnar en öppenhet för 
mig som läsare att bli deltagare i dialogen och fortsätta den sedan den tryckta 
texten slutar. Det tyder enligt Molander (1996) på att den verkliga dialogen 
börjar där texten slutar. Man skulle kunna säga att barnmorskekonsten eller 
dialogen sker i mötet mellan text och läsare. Läsaren tar dialogen till sig genom 
texten och får mig som läsare att fortsätta bortom texten och skapa nya länkar, 
nya dialoger.

I den sokratiska dialogen och den förlossningskonst som Sokrates säger sig 
utöva finns en inbyggd strävan att söka efter sanningen. Målet finns i att söka i 
yttervärlden, i en idévärld som Platons filosofi utvecklades i. Enligt Platon består 
det verkliga livet av oföränderliga storheter som han kallar idéer Lübcke (1988). 
Människan kan endast förstå dem i kraft av tänkandet. Platons samtal rör sig i 
filosofins och tankens värld. Häri ligger väsentliga skillnader i förhållande till min 
fallstudie. Studiegruppen söker inte målen i en yttre värld utan är de som själva 
skapar målen i dialog. Deras samtal rör sig på ett kommunikativt handlingsplan. 
Erman (2004) betraktar det sokratiska samtalet som en … “semiprivat dialog 
mellan upplysta filosofer” (s 46). Samtalets viktigaste funktion är att stimulera 
tänkandet. Hon jämför med det habermasianska samtalet som är en … “offentlig 
politiks diskurs mellan medborgare” (s 46). Även om inte Habermas deliberativa 
demokrati ligger till grund för min fallstudie finns det likheter med Ermans 
formulering av Habermas deliberation som … “ett substantiellt tillvägagångssätt 
att komma överens om gemensamma angelägenheter” (s 55). Målet finns således 
innanför samtalet. De samtal som förs inom min studiegrupp är precis som 
Habermas’ av intersubjektiv karaktär. Kanske kunde det vara verkningsfullt att 
kombinera den sokratiska dialogen som … “ett instrument för att blicka inåt mot 
den egna utvecklingen, i strävan efter ökad självkännedom” (Erman, s 55) med 
användning av samtalet som ett medel i en deliberativ demokrati?  
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Att från Sokrates och Platon ta språnget till 1900-talets filosofer, tänkare och 
nutidens pedagoger kan tyckas djärvt. Naturligtvis ryms det oändligt mycket i 
detta gap. Men att tidsmässigt förflytta sig med den hastigheten låter sig göras 
genom att de frågor som dessa filosofer ställde fortfarande är aktuella. Deras namn 
och vad de stod för bär med sig länkar in i vår tid och förmodligen också in i 
framtiden.  

Frågans betydelse i en äkta dialog 

Det som speciellt fångat mitt intresse hos Gadamer är hans utvecklade syn på och 
utgångspunkt från den sokratiska dialogen med frågandet som centralt och den 
kunskapsutveckling som förväntas ske i den äkta dialogen. Hans resonemang 
kring jaget och språket och hans utveckling av språket till en hermeneutisk 
ontologi är intressant.  

Alla former av mänsklig livsgemenskap är former av språk. Ty språket är till sitt väsen 
samtalets språk. Att ta del i språk som samtal betyder att alltid öppna sig för det 
främmande utan att överge det egna: som utvandrare, som aldrig kommer hem, 
glömmer vi ändå inte helt (Gadamer, 1997, s 21).  

Gadamer för in ytterligare dimension på dialektiken när han definierar den som 
ett reflexivt förhållande mellan jaget och språket. Det betyder … “att ‘meningens 
oändlighet’ får en ‘ändlig framställning’ i en tolkning, som upphävs i mening” 
(Gadamer, 1997, s 21). Det finns både en fråga-svar-dialektik och dialektik i 
tolkningen. Det är i den förstnämnda dialektiken som förståelsen av ett skeende 
bestäms. Denna dialektik kommer före tolkningens dialektik. Tolkningen är i 
början egentligen ett svar där meningen bestäms av den fråga som ställts. 

Gadamer menar att vi inte kan få erfarenheter utan att ställa frågor. I 
erfarenhetens väsen ligger en öppenhet, en öppenhet som har samma struktur 
som en fråga. Det är Sokrates som öppnar för frågans verkliga överlägsenhet. Men 
det handlar inte om frågan i allmänhet utan det rör sig om den mening frågan 
har, … “The essence of the question is to have sense” (Gadamer, 1994, s 362). 
Det är denna mening som svaret måste följa om det skall vara ett meningsfullt 
svar. Frågandet tycks i den sokratiska dialogen som viktigare än svarandet. Men 
det är enligt Gadamer ett bedrägligt sätt att se på förhållandet fråga och svar. 

To someone who engages in dialogue only to prove himself right and not to gain 
insight, asking questions will indeed seem easier than answering them (Gadamer, 
1994, s 363). 9

9 Jag föredrar den engelska översättningen eftersom denna använder termen ‘dialog’ till skillnad från den 
svenska där termen ‘samtal’ används vilket visar svårigheter att göra distinktioner mellan olika begrepps 
innebörder. Den svenska översättningen lyder: ”Den som bara söker sin fördel i samtalet, och inte 
strävar efter insikt i sak, kan nog uppfatta frågandet som lättare än svarandet (Gadamer, 1997, s 174).  
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På det viset riskerar man inte att svara fel. Men i själva verket visar 
samtalspartnerns fortsatta misslyckanden att den som tror sig veta bättre inte ens 
kan ställa de rätta frågorna. “In order to be able to ask, one must want to know, 
and that means knowing that one does not know” (Gadamer, 1994, s 363). 
Platon visar på att frågan måste prioriteras för att öppna för kunskap i sak. “For 
this reason, dialectic proceeds by way of question and answer, or, rather, the 
parth of all knowledge leads through the question. To ask a question means to 
bring into the open” (Gadamer, 1994, s 363).   

Gadamers konkretisering av förutsättningar för en äkta dialog är också 
faktorer som jag ser som viktiga förutsättningar för min forskning. För en äkta 
dialog krävs enligt Gadamer (1994, 1997) att parterna inte talar förbi varandra och 
att dialogen har strukturen av frågor och svar. Med förebild i den platonska 
dialogens behövs en försäkran om att partnern är med. Att föra ett samtal10

betyder att tillåta sig att ledas av ämnet som samtalspartnerna i dialogen är 
inbegripna i. Det krävs också att man inte försöker argumentera ned den andre 
personen utan i stället överväger den andres åsikt. Gadamer sammanfattar sin syn 
på dialogen vid att likna den vid konst. “Hence it is an art of testing. But the art 
of testing is the art of questioning” (s 367). 

“Dialektiken består inte av att försöka slå ned på svagheterna i det som sägs, 
utan att få fram dess verkliga styrka” (Gadamer, 1997, s 179)11. I den sanna 
dialogen formas och omformas deltagarna i ett gemensamt givande och tagande. 
Eftersom syftet är att närma sig förståelsen av den sak som diskuteras innebär detta 
att deltagarnas uppfattningar omprövas och utvecklas under samtalets gång. 
Resultatet bör enligt Gadamer bli att deltagarna går utöver sina egna, tidigare 
uppfattningar. Dialektik är konsten att se saken under ett samlat perspektiv. Det 
handlar om att ur det individuella skapa en gemensam menig. “Samtalet syftar till 
samförstånd i form av en språkligt betingad ‘horisontsammansmältning’ ” 
(Gadamer, 1997, s 20). Språket är att betrakta som den hermeneutiska 
erfarenhetens medium där samtalspartnerna kommer överens med varandra om 
saken. När man deltar i en dialog ingår man i ett gemensamt språkligt rum. De 
olika horisonterna smälter samman och skapar en ny gemensam förståelse. Nya 
gemenskaper uppstår med tonvikt på språk och tradition. Avstånd i tid och rum 
spelar en underordnad roll eftersom tolkningen utgår från den situation man 
befinner sig i. Gadamers syn skiljer sig på denna punkt både från Bubers syn på 
dialogen som närvarande dialog och på dialogen som en distanserad sådan 
(Gustavsson, 1996). 

10 Den engelska översättning (1994) använder i detta fall ‘conversation’. 
11 I detta fall är ordalydelsen densamma som i den engelska översättningen: ”Dialectic consists not in 
trying to discover the weakness of what is said, but in bringing out its real strength” (Gadamer, 1994, s 
367).
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Dialogen sedd som närhet och distans 

Författare och tänkare behandlar frågan olika när det gäller närvaro och distans i 
dialog och kommunikation (Gustavsson, 1996). Gustavsson menar att det finns 
åtminstone två helt konsekventa dialogtänkare i vår tid. Dessa ser inte dialogen 
enbart som ett samtal mellan två människor utan menar att människan är en 
dialogisk varelse och att världen är dialogiskt konstruerad. De tänkare Gustavsson 
åsyftar är Martin Buber och Michail Bachtin. Men deras syn på dialogens 
innebörder och villkor är helt olika. Enligt Gustavsson är Martin Buber den 
tydligaste företrädaren för en dialog “ansikte mot ansikte” medan 
litteraturforskaren Michail Bachtin är den främste företrädaren för den 
distanserade dialogen. Bubers dialog kräver att människan är fullständigt 
närvarande till skillnad från Bachtin som, när han talar om förhållandet mellan 
kulturer och dialogen dem emellan, ser distansen som en viktig förutsättning för 
förståelsen. Men paradoxalt nog finns distans även hos Buber, dock i en helt 
annan betydelse. Mer om detta i nästa avsnitt. 

Dialogen har enligt Buber en grundläggande betydelse i det mänskliga livet 
och utvecklingen.  

Dialogiskt liv är inte ett liv i vilket man har mycket med människor att göra, utan ett 
i vilket man verkligen har att göra med de människor med vilka man har att göra 
(Buber, 1993, s 62). 

Det Buber och Bachtin har gemensamt är att båda tänker helt igenom dialogiskt. 
Medan Buber mer poängterar den äkta dialogen i själslig bemärkelse betraktar 
Bachtin förhållandet kulturer emellan också som en form av dialog. 

Den närvarande dialogen 

Principen för människovarat är för Buber (1997) tvåfaldig. Det byggs upp av två 
“rörelser” där den ena rörelsen är förutsättning för den andra. Den första rörelsen 
kallar Buber att “upprätta distans” och den andra att “träda i relation”. Man ska 
förstå att upprättande av distans måste föregå trädande i relation på så vis att det 
man står inför och upplever är helt självständigt i förhållande till en själv. Men det 
är endast för människan som varat träder fram på det här självständiga viset, inte 
för saken. Distans ska förstås som ett ord som kommer från latinets “di-stare” = 
stå isär, skilda från varandra. Relation ska inte förväxlas med relation i betydelsen 
förhållande, vilket som helst, utan den specifika relation som upprättas genom 
“Jag – Du” i motsatsen till ett förhållande vilket som helst mellan ting, ett “Jag –
Det” (Buber, 1997, s 9- 10 och s 42). “Den första” och “den andra” rörelsen 
skall inte förstås som att det handlar om något som sker i tidsföljd eller som skall 
uppfattas som två moment i ett och samma förlopp utan som ett förhållningssätt 
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och en ansats för inträde i en relation. Denna dubbelhet i människovarats princip 
uttrycker Buber så här: 

Det föreligger inte någon form av parallellitet mellan dem, inte heller något som gör 
det nödvändigt att utförandet av den första skulle medföra utförande av även den 
andra. Vi måste strängt hålla fast vid, att den första rörelsen endast utgör förutsättning 
för den andra – den är inte dess upphov, blott dess förutsättning. I och med den första 
rörelsen, distanseringen, har således inte mer än givits rum för den andra rörelsen. 
Om, när och hur den andra rörelsen manifesterar sig går inte att fastställa utifrån den 
första (Buber, 1997, s 18- 19).  

Denna dubbla princip är specifik för människan och för ett mänskligt samhälle till 
skillnad från exempelvis insekter i ett insektssamhälle eller ett annat djur i ett 
samhälle inom djurvärlden. En människa upprättar distans till andra människor 
och omger sig i livet med människor som precis som hon själv är självständiga. 
Hon kan i kraft av den hon är gå in i en relation med en annan människa. 
Språket är det stora kännetecknet över människors liv med varandra och också ett 
kännetecken på människovarats princip.  

För Buber finns det tre former av dialog. Först och främst den äkta dialogen,
det äkta samtalet, som enligt Buber blivit sällsynt (Buber, 1993; 1997). I 
relationen, i nuet, utspelar sig det äkta samtalet. Min tolkning av vad Buber 
menar gör att jag betraktar dialog och samtal som synonyma begrepp hos honom. 
Den är äkta dialogen är såväl talad som stum, 

... vid vilken var och en av deltagarna verkligen menar den eller de andra i deras 
närvaro, sådana de är, och vänder sig till dem i avsikten att levande ömsesidighet 
måtte stiftas mellan honom och dem (1997, s 59-60). 

Det äkta samtalet innebär att det som är annorlunda hos motparten accepteras. 
Även om denne försöker övertyga sin motpart om att det hon/han säger är riktigt 
så kommer det an på dem båda att, trots viljan att påverka, acceptera och bekräfta 
den andre precis som hon/han är. Buber (1997) säger att människan vill bli 
bekräftad av andra människor. Det annorlunda hos den andre bejakas på så sätt 
från väsen till väsen och inte enbart som en nödvändig utgångspunkt för fortsatt 
samtal.  

Buber (1993) för in två ytterligare dimensioner när det gäller vad som 
karakteriserar en dialog, nämligen den talande tystnaden och öppenhjärtighet som 
förutsättning för en äkta dialog.  Av detta följer att innehållit i dialogen, i det som 
ges och det som tas emot, mellan två människor är så rikt … “att den som 
behandlar dialogens natur som en grundläggande relation i mänsklig existens inte 
kan hålla dem alla i sinnet” (Buber, 1997, s 91). Dialogen är ett sätt att förhålla sig 
till varandra.

Dialogens verklighet är inte begränsad till människors umgänge med varandra. Vi kan 
konstatera, att den är ett sätt hos människor att förhålla sig till varandra, som kommer 
till synes i deras umgänge.  
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Även om sådant tal, ja, varje form av meddelande, kan undvaras, tycks åtminstone en 
sak oskiljaktigt höra till vad vi menar med dialog, nämligen den inre handlingens 
ömsesidighet. Två människor, som är förbundna i dialog, måste uppenbarligen vara 
vända mot varandra och måste alltså - oavsett med vilken grad av aktivitet eller ens 
medvetande om aktivitet - ha vänt sig till varandra (Buber, 1993, s 27-28). 

Buber (1993) anser att även om den mänskliga dialogen mest har sitt liv i tecken, 
dvs. i ljud och gester, så är den möjlig utan hjälp av dessa. Men i de fallen går 
dialogen rent sakligt inte att förstå. Vårt ivrigaste prat med varandra är inte ett 
samtal utan utgör … “den besynnerliga sport som människor vilka begåvats med 
en viss tankeförmåga ägnar sig åt, och som träffande kallas att diskutera, dvs. att 
bryta isär” (Buber, 1993, s 14). Det krävs däremot inte ett enda ljud eller någon 
gest för ett äkta samtal. För att illustrera vad han menar lånar jag hans exempel. 
Två ensamma män sitter tysta bredvid varandra på en bänk. De känner inte 
varandra, de vet ingenting om varandra, de talar inte med varandra eller ser på 
varandra. Den ene sitter lugn och klar för att ta emot vad som än kan komma. 
Hans väsen säger att han är beredd. Den andres hållning däremot förråder honom 
inte. Han är en sluten, återhållsam man. Men den som känner honom vet att det 
inte är fråga om någon attityd utan de vet att ett bann sedan barndomen vilar 
över honom. Det ligger något bakom hans attityd som handlar om att inte kunna 
meddela sig. Men i stunden på bänken händer något. Han blir löst från bannet 
trots att han varken säger något eller rör ett finger. Han blir fri. Det är han själv 
som upphäver den återhållsamhet som endast han själv har makt över. 
Meddelandet strömmar ur honom och bär det över till hans granne vilket det var 
ämnat för. Denne tar reservationslöst emot detta. Han kommer inte att kunna 
berätta för någon vilken erfarenhet han gjort. Men vad är det då han “vet” om 
den andre? “Det behövs inte något vetande. Ty där ett oreserverat förhållande 
uppstått mellan människor, de må ha varit stumma, har det dialogiska ordet 
utspelat sig sakramentalt” (Buber, 1993, s 17).  

Jag tolkar det som händer i den ovan refererade tysta dialogen som ett 
exempel på det som Buber (1997) kallar realfantasi. I umgänget mellan människor 
betyder det  

… att jag föreställer mig vad det är som en annan människa vill just nu, vad hon 
känner, uppfattar, tänker, och detta inte som ett innehåll, avskilt från henne, utan helt 
och hållet i hennes verklighet, som en del av hennes livsprocess (Buber, 1996, s 37). 

För att denna relation ska bli ömsesidig krävs att vi i den andra rörelsen fullföljer 
relationen. Detta sker i det ögonblick jag lyckas göra den andre personen 
närvarande för mig och även erfar hans upplevelse av situationen. Först då blir 
den andre till ett Jag för mig och den andre vet att han blivit fullt närvarande med 
sitt Jag för mig.  

Inspirerad av Bubers tankar om den äkta dialogens oändliga dimensioner 
vågar jag mig på en jämförelse med Merleau-Pontys tankar kring kommunikation 
och dialog (Merleau-Ponty, 1997; Bengtsson, 1988). Det är inte genom 
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intellektet jag i den tysta kommunikationen eller i en kommunikation med gester 
förstår den andre utan det är genom min kropp. Ömsesidigheten mellan mina 
intentioner och den andres gester, mellan mina gester och den andres intentioner, 
avlästa i den andres beteende, resulterar i kommunikation eller förståelse av 
gester. Det som händer är att det är som om … “den andres intention skulle bebo 
min kropp eller som om mina intentioner skulle bebo hans” (Merleau-Ponty, 
1997, s 160). Jag låter min förståelse av kommunikationen lyckas och en dialog 
kan utvecklas där jag bekräftar den andre och den andre mig, men också där 
oenighet kan uppstå. 

En annan dialog kallar Buber för den tekniska dialogen. Denna sker uteslutande 
för att åstadkomma förståelse i sak.  

Den till dialog förklädda monologen, vid vilken två eller flera människor, som 
sammanträffat rumsligen, var och en på sällsamt invecklade omvägar egentligen talar 
om sig själv, men ändå tror sig befriad från pinan att vara hänvisad till sig själv (Buber, 
1993, s 60). 

Den andra dialogen hör till kärnan i vår moderna existens. Men det utesluter inte 
att det kan finnas glimtar av verklig dialog mitt i vardagen, till exempel i 
busschaufförens tonfall när vi en tidig morgon åker till arbetet, i kollegans blick 
över kaffemuggen eller i grannens småleende.  

Den tredje formen av dialog ser Buber (1993) som en dialog till utseendet 
men inte till väsendet, en dialog som inte är levande. Det kan röra sig om en debatt 
…

... vid vilken man inte uttalar sina tankar så som de kommit för en, utan i talandets 
stund tillspetsar dem, så att de blir så känsligt träffsäkra som möjligt och detta utan att 
inför sig själv ha gjort de människor man talar med närvarande som personer (s 61). 

Eller en konversation … 

... som inte bestäms vare sig av behovet att meddela något, eller erfara något, eller 
inverka på någon, eller komma i förbindelse med någon, utan enbart av en önskan att 
få den egna självkänslan bekräftad eller, om den vacklar, få den styrkt genom 
avläsande av det intryck man gjort (s 61). 

Eller vänskapligt prat …  

... vid vilket var och en betraktar sig själv som absolut och legitim, och den andra 
parten som relativiserad och tvivelaktig (s 61-62). 

Eller ett kärlekssamtal … 

... vid vilket den ena, såväl som den andra parten njuter den egna härliga själen och 
dess kostbara upplevelse. - Vilken avgrund av ansiktslösa gyckelbilder! (Buber, 1993, s 
62).
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Jag tolkar det Buber säger som att ett liv fyllt av mänskliga kontakter i sig inte 
alltid innebär existensen av ett dialogiskt liv. Förutsättningen för ett sådant är att 
ha förmågan att skapa värdefulla relationer bland de människor man rör sig bland. 
Den som inte har den förmågan lever ett monologiskt liv. När man ser på någon 
eller talar till någon vänder man sig oftast just till henne, både kroppsligen och 
även med själen i och med att man riktar uppmärksamheten mot henne. Buber 
kallar detta för hänvändelsen och menar att det är dialogens grundrörelse i motsats 
till monologens grundrörelse som är, inte bortvändhet, utan självtillvändhet. Den 
som lever dialogisk tar emot tilltal och känner sig uppmanad till gensvar. Inte ens 
under en stor isolering som till exempel en ensam fjällvandring innebär, överger 
detta själstillstånd henne. Naturen är för henne en besjälad upplevelse. 

När jag tar del av Bubers tankegångar för det mina tankar till den miljö jag 
valt att studera, skolans värld. Vilka förutsättningar finns för den äkta dialogen i 
skolans vardag? Hur gestaltas den dialog som förs? Kan man tala om förekomsten 
av dialog? I så fall vilken sorts dialog rör det sig om? Är det möjligt för skolkultur 
att präglas av dialogiskt liv? När jag vänder mig till Buber själv med mina frågor 
svarar han så här: 

Och hur skulle man överhuvudtaget kunna kräva en äkta dialog! Att ingå i en 
dialogrelation kan ingen åläggas. Svara är icke något man skall, det är något man kan. 
Ja, verkligen något man kan. Dialogen är inte, såsom dialektiken, ett intellektets 
privilegium. Den börjar inte i mänsklighetens högsta våningsplan; den börjar inte 
högre upp än det mänskliga börjar. Där finns inte begåvade och obegåvade, endast de 
som ger sig hän och de som gör förbehåll (Buber, 1993, s 104-105). 

Av det Buber ovan säger om dialektiken, som Lübcke (1988) definierar som 
samtalskonst, tycker jag mig ana en viss revolt mot den platonska formen av 
samtalskonst där dialektik handlar om konsten att föra ett samtal för sakens skull.  

Gustavsson (1996) däremot svarar mig på frågorna ovan att Bubers 
närvarande dialog är otillräcklig eftersom den saknar plats för distansering och 
konflikt, två centrala komponenter i dialogen i vår tid. I mindre, intima 
relationer och äkta möten kan Bubers dialog tänkas bli förverkligat, men att föra 
en dialog i en värld där människor alltmer knyts samman över stora avstånd i tid 
och rum kräver något annat och mer. Jag är benägen att generellt instämma i 
Gustavssons svar men anser att det ligger mycket i Bubers syn på den äkta 
dialogen och det förhållningssätt som följer med detta. Viktigt tycker jag det är 
att, där så är möjligt, sträva efter att skapa öppna och äkta dialoger, även om det 
är orealistiskt att tro att man i alla sammanhang kan nå det själsliga djup som 
Buber menar. Däremot håller jag inte med Gustavsson om att den öppna 
dialogen saknar plats för konflikt utan anser att ett öppenhjärtigt förhållningssätt 
tillåter meningsskiljaktigheter och konflikt.  
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Den distanserade dialogen 

Gustavssons (1996) åsikt är att Bakhtin är den främste företrädaren för den 
distanserade dialogen. Vad Gustavsson egentligen menar med att dialogen är 
distanserad har jag lite svårt att få grepp om men genom mina fortsatta studier 
börjar jag ana mig till hans tolkning när jag ser komplexiteten i Bakhtins dialog. 
Morson & Emerson (1990) talar om Bakhtins dialog som … “that complex of 
ideas he calls ‘dialogue’ ” (s 49). Författarna menar att Bakhtin använder termen 
dialog i så många sammanhang och med så olika betydelser att den ofta tycks utan 
klar definition. Komplexiteten har också sin förklaring i att han efterhand 
fördjupade och förändrade sin syn på dialog. Idén om dialogen präglar hela 
Bakhtins arbete från 1920-talet fram till sin död 1975. Dialogen finns på något 
sätt med i alla hans anteckningsböcker som han förde från sin ungdom fram till 
sin död vid 80 års ålder (Holquist, 1990). 

En bidragande orsak till synen på dialogen hos Bakhtin som distanserad 
kommer sig kanske av att begreppet dialogism förknippas med honom. Holquist 
(1990) fann termen lämplig att använda för att kategorisera de olika sätt Bakhtin 
betraktade dialogen. Men han menar att det är en term som Bakhtin själv aldrig 
använde. Också Hirschkop (1999) använder sig av begreppet dialogism för att 
karakterisera Bakhtin: 

Bakhtin’s concept of dialogism is not a description of actual speech, but a 
philosophical idea, a characterization of our experiences of meaning and a shorthand 
answer to the question: What happens when one understands something expressed? (s 
4)

Hirschkop menar att dialogism handlar om en tvåsidig aspekt av mening men 
behöver inte på något sätt handla om två människor. Andra författare skulle 
kanske kalla det för den intersubjektiva kvaliteten av all mening; det faktum att 
meningen är alltid att finna i utrymmet mellan uttryck och förståelse. Han tänker 
sig dialogen som en princip att tillämpa i kulturanalyser, … “and not as a love of 
conversation or a belief in restorative powers of everyday discourse” (Hirschkop, 
1999, s 4). Dialog är således för Bakhtin en speciell form av interaktion men skall 
inte tas som synonym med vad vi vanligtvis menar när vi tänker på dialog, 
exempelvis när två personer med motsatta åsikter interagerar för att åstadkomma 
en syntes.  På det sätt Bakhtin använder dialogen handlar det inte om att jämställa 
dialogen med argumentation eller om de nedskrivna rösterna i en novell eller i en 
pjäs.

Bakhtin betraktar livet som en pågående, ändlös dialog, som pågår vid varje 
ögonblick av den dagliga existensen. Hans huvudintresse är relationer där 
dialogen ses som en grundläggande princip. Den går som en röd tråd i allt det 
han har skrivit (Morson & Emerson, 1990; Dysthe, 2003). Dysthe säger sig 
urskilja tre betydelser av begreppet dialog hos Bakhtin. På en övergripande nivå 
beskriver Bakhtin hela människans existens som en dialog med ett jag och ett du 
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där han definierar självet … “genom dialogiska relationer till ‘den andra’ och 
uppfattar livet som en kontinuerlig, oavslutad dialog med andra röster” (s 97). 
Den andra betydelsen handlar om språkbruk i allmänhet där Bakhtin hävdar att 
dialogen finns i alla yttranden. Men denna dialoguppfattning handlar inte om 
verbal kommunikation i snäv mening utan om att … “de dialogiska principer 
som gäller för dialogen ansikte mot ansikte kan överföras till ett flertal sociala och 
kulturella fenomen” (Dysthe, 2003, s 97). Den tredje betydelsen av dialog 
kommer fram när Bakhtins ägnar sig åt motsättningarna mellan dialog och 
monolog, både språkligt och filosofiskt. Precis som dialog har monolog många 
olika betydelser hos honom. I vid mening handlar det om … “a form of thinking 
that turns dialogue into an empty form and a lifeless interaction” (Morson & 
Emerson, 1990, s 57). För Bakhtin är dialektiken en sorts monolog. Själv 
uttrycker hand det så här, citerad i Morson & Emerson (1990): 

Take a dialogue and remove the voices (the partitioning of voices), remove the 
intonations (emotional and individualizing ones), carve out abstract concepts and 
judgments from living words and responses, cram everything into one abstract 
consciousness – and that’s how you get dialectics (Morson & Emerson, 1990, s 57). 

Bakhtin säger också att dialektik är dialogens abstrakta produkt. Sett ur den 
synvinkeln är dialogen en levande händelse medan det i dialektiken handlar om 
en mekanisk kontakt, en kontakt med “saker” snarare än med människor.  

I sitt svar på en fråga Bachtin12 (1991) får om sina åsikter om den samtida 
ryska litterära- och kulturella studier säger han att det finns en stark men ensidig 
tanke om att för att skapa bättre förståelse för en främmande kultur så måste man 
gå in i en annan kultur och överge sin egen för att sedan se världen helt med den 
främmande kulturens ögon.  Bachtin menar att det här steget visserligen är 
nödvändigt men skulle inte föra med sig något nytt eller berikande för endera 
sidan.  Vad som behövs är en kreativ dialog (Morson & Emerson, 1990). 

På kulturens område är utanförståendet förståelsens allra viktigaste hävstång. En 
innebörd röjer sina djup sedan den mött och sammanträffat med en annan, 
främmande, innebörd: mellan dem inleds en dialog, som övervinner slutenheten och 
ensidigheten i dessa innebörder, i dessa kulturer (Bachtin, 1991, s 7). 

Mötet som Bachtin här talar om ger förutsättningar för en öppenhet i dialogen 
och tillfälle till ömsesidiga frågeställningar. Han fortsätter: 

Till den främmande kulturen ställer vi nya frågor som den inte ställt sig själv, i den 
söker vi svar på våra frågor som den inte ställt sig själv, i den söker vi svar på våra 
frågor och den främmande kulturen svarar genom att öppna nya sidor hos sig själv för 
oss, nya meningsdjup. Utan att ha sina egna frågor är det omöjligt att nå en skapande 
förståelse av någonting annat och främmande (men det måste naturligtvis vara seriösa, 
verkliga frågor) (Bachtin, 1991, s 7). 

12 Både stavningen Bachtin och Bakhtin förekommer i litteraturen. 
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Men konsekvensen av öppenheten och den djupare meningen som uppstår 
genom dialogen behöver inte innebära att de två kulturerna smälter samman. 
Bakhtin uttrycker sig så här 

Vid ett sådant dialogiskt möte mellan två kulturer smälter de inte samman och blandas 
inte, var och en bevarar sin enhet och sin öppna helhet, men de berikas ömsesidigt (s 7).

Mikhail Bakhtin gjorde viktiga insatser inom flera olika områden kring tänkande, 
vilket gör att uttolkare från olika discipliner betraktar hans insatser utifrån sin 
respektive horisont. Holquist (1990) betecknar hans filosofi som 

A pragmatically oriented theory of knowledge; more particularity, it is one of several 
modern epistemologies that seek to grasp human behavior through the use humans 
make of language. Bakhtin‘s distinctive place among these is specified by the dialogic 
concept of language he proposes as fundamental (Holquist, 1990, s 15).   

Finns det några drag av den sokratiska dialogen i Bachtins dialog? Ja, skulle jag 
vilja svara inte minst i hans strävan efter sökande efter ny kunskap. Skillnaden är 
att han använder sig av sina filosofiska idéer om dialogen i ett vidare perspektiv, 
till kulturen och inte så mycket i interpersonella sammanhang. 

Kunskapsutveckling i dialog 

Dialogen är en modell för bildande av kunskap. En som har den platonska 
dialektiken som förebild är Gadamer. Att föra en dialog innebär för Gadamer att 
alltid hålla sig öppen för andras tolkningar och för andra sanningar (Gustavsson, 
1996). Dialogen är inte bara en väg till kunskap, alltså en metod. Den 
kännetecknar också själva kunskapens natur. Platon tänker sig att det finns 
inneboende möjligheter till kunskap i människans natur. Det är lärarens uppgift 
att föda fram den. Kunskapen har sitt ursprung i dialogen och säkerställs också i 
denna. Gadamer utgår från den tanken. “Den ideala samtalssituationen ser för 
Gadamer ut så att deltagarna är gemensamt inriktade på den sak som ska 
diskuteras. Samtalets syfte är att komma fram till en sanning om själva saken”
(Gustavsson, 1996). Ingen kan från början anse sig sitta inne med hela sanningen. 

Liksom hos Gustavsson (1996) ser Molander möjlighet till 
kunskapsutveckling där både ett jag och ett du går in för att erhålla kunskap. I 
processen formas och omformas du och jag till ett vi, ett vi som kan fortsätta och 
skapa en gemensam kunskapsbildning.  Både Gustavsson och Molander talar om 
denna process som en bildningsprocess. I dialogen råder ett spänningsförhållande 
mellan jag, vi och den ständigt närvarande andre, som jag kan upptäcka i mig 
själv. För att ha den kunskapen måste man befinna sig som deltagare i dialogen. 
Här finns en intressant fråga av betydelse för min forskning: Förhåller det sig så 
som Molander säger att den kunskap som finns i dialogen är knuten till 
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personerna i dialogen? Går det en skiljelinje mellan dialog och diskussion när det 
gäller kunskapsbildning? Molander svarar så här:     

Dialogen är en sida av kunskapsbildning. Diskussionen är det inte – även om den är 
nödvändig för teoretisk kunskapsbildning. Den dialogiska sidan visar sig i det sätt som 
vi (försöker) uppnå en rättfärdigad ömsesidig förståelse av begrepp, normer, skäl, teorier, 
sätt att handla och så vidare – och inte minst oss själva (s.93).  

Utmärkande för Molanders (1996) kunskapsbegrepp, kunskap i handling, är att 
den levande kunskapen står i centrum. Det handlar om en dynamisk kunskap 
som till sin natur liknar dialogen och som ibland är identisk med denna. En viktig 
sida av dialogen är att dess mål att finna kunskapen aldrig till fullo kan nås. 
Molander uttrycker närmare vad det är för kunskap det är frågan om: 

Målet är att uppnå praktisk och teoretisk kunskap, i meningen kunskap om hur vi bör
leva och kunskap om hur världen är, i en enhet. Dialogen skall leda fram till kunskap 
om vad det mänskliga förnuftet är och kunskap om hur vi skall leva förnuftigt. 
Dialogen skall emellertid också vara et uttryck för vad det mänskliga förnuftet är och 
vad ett gott liv är. Dialogen är inte bara medel utan också uttryck för en livsform (s 
85).

Var och i vilka sammanhang sker dialogen? Dialogen finns i ett konkret 
livssammanhang. Molander menar att dialogen har sin existens i det rum som han 
kallar livsvärlden. I denna tas det för givet att människor med erfarenheter och 
kunskaper finns, att samhället med dess traditioner accepteras och att det språk 
som används godtas.  I livsvärlden gör vi dialogen till vår egen. Dialogens form 
och innehåll förenas. Det är i denna livsvärldskontext vi ska ta till oss dialogen 
och göra den till vår egen.  

Molander bildar med sin placering av dialogen i livsvärlden ett naturligt 
avslut på avsnittet med de filosofiska utgångspunkterna och ett närmande till den 
kontext som är föremål för min studie. Men hur förstår jag då Gadamer, Buber 
och Bakhtin? Hur ser jag på dialogen i förhållande till näraliggande begrepp? 
Dessa två frågor tar jag upp i de sammanfattande reflektionerna.  

Sammanfattande reflektioner 

Den slutsats jag drar efter att ha granskat de olika begreppens betydelse och hur 
dessa står i förhållande till dialogen är att dialog, diskussion och dialektik alla ryms 
under begreppet samtal. Utredningen av hur begreppen förhåller sig till varandra 
visar att inga vattentäta skott existerar dem emellan. Exempelvis används dialog 
och samtal i texter väldigt ofta synonymt. Det visar sig också att monologen kan 
ha en dialogisk ansats. Mellan kommunikation och de övriga begreppen existerar 
heller inga vattentäta skott. Men eftersom kommunikation leder tankarna till ett 
vidare sammanhang över tid och rum kommer jag att använda mig av 
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kommunikation som ett samlingsbegrepp för de övriga begreppen och som ett 
översiktligt begrepp i min studie. Sammanfattningsvis anser jag att de olika 
begreppen samtal, dialog, dialektik, diskussion, monolog och kommunikation alla 
har beröringspunkter med varandra. För att kunna studera dialogens gestaltning 
behövs en närmare precisering av vad jag lägger i begreppet dialog.  

Dialogens kärna? Finns det en sådan och hur förhåller sig i så fall Platon, 
Gadamer, Buber och Bakhtin till den? Den bild som växer fram är en saftig frukt 
med en kärna i mitten och ett skal som är relativt mjukt och lätt att bryta 
igenom. Det är dialogen, med betonig på begreppets avgränsning. Men frukten är 
en frukt bland många frukter, dialogen en bland många dialoger. En del frukter 
ligger i samma fruktskål med nära kontakt med varandra. Dialogen ingår i ett 
nätverk med andra dialoger. Samma sorts frukt eller olika sorter förvaras i olika 
lådor i affärens lagerutrymme. Dialoger är antingen trådar i samma väv eller finns 
i parallella vävar. Fruktens livslängd är kort men den lever vidare i det ekologiska 
kretsloppet och nya frukter växer fram. Dialogen föds och utvecklas i ett visst 
sammanhang. Dialoger dör och nya dialoger föds. På ett övergripande plan är 
dialogen oändlig. Den börjar någonstans i erfarenheten, svårt att säga var, och 
fortsätter i en oändlig kedja av dialoger. Kedjan med dialoger är oändlig och 
Bakhtin ser hela den mänskliga existensen som en dialog. För honom är livet en 
enda oavslutad och oändlig dialog. Det som förändras är att nya röster kommer 
till. Bakhtin kan sägas representera hela den dialogiska väven och stå för en slags 
helhet.

Både nära och distanserade relationer går som en röd tråd genom dialogen 
hos Gadamer, Buber och Bakhtin. Det handlar om förhållandet mellan 
människor men också mellan kulturer. Någonstans, tätt eller på avstånd, handlar 
det ändå om mänskliga relationer. Även om Bahtin, Buber och Gadamer har lite 
olika sätt att se på relationer så finns dessa med som en viktig aspekt hos dessa 
filosofer. Både Buber och Bakhtin har fått epitetet dialogtänkare i den meningen 
att de på olika sätt betraktar människan som en dialogisk varelse. Dialogen 
behöver inte ta sig uttryck i form av direkta samtal människor emellan men 
någonstans, intimt eller distanserat, är ändå människor inblandade. Kärnan i 
dialogen är just mänskliga relationer. 

Dialogen med och om Buber placerar honom tätt intill kärnan, för att inte 
säga att han i det närmaste bebor kärnan eller, för att vända på det hela, kärnan 
slukar Buber. Kännetecknen på en dialog hos Buber är en dialog ansikte mot 
ansikte, en dialog som förs med tal, gester, mimik men också med tystnad. 
Dialogen kan vara en själslig dialog där parterna metafysiskt är vända mot 
varandra så att det finns en inre ömsesidighet i handlingen. För att Buber ska 
betrakta dialogen som äkta förutsätter han en fullständig öppenhjärtighet. Han 
kräver en människa som är fullständigt närvarande och ser närmast med förakt på 
dialektik och de dialoger som i hans ögon egentligen inte är dialoger.  

Bakhtin är svårare att placera i något fack enligt Dysthe (2001) eftersom hans 
syn på dialogen har förändrats över tid. På grund av sin mer distanserade syn på 
dialogen placeras han i utkanten, närmast skalet, men trådarna till kärnan är 
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många och starka och på något vis självklara för Bakhtin även om han inte så 
mycket talar kärnans själsliga språk.  

Gadamer är en sen efterföljare till Sokrates/Platon. Liksom för dessa handlar 
dialektiken för honom om konsten att föra en dialog med en fråga – svar 
dialektik. Viktigt är den mening frågan har och att samspelet kring ett visst ämne 
skapar gemensam mening. Gadamer använder sina filosofiska idéer om dialogen i 
ett vidare perspektiv. Dialogen i yttranden handlar lika mycket om sociala och 
kulturella fenomen som om verbala yttranden. Väldigt centralt hos honom är 
frågans mening och svaret på frågan. Inspirationen från Platon och Sokrates märks 
tydligt. Gadamer menar att erfarenhet får man genom att ställa meningsfulla 
frågor. Vägen till kunskap går genom frågandet. Dialogen har karaktären av frågor 
och svar. Trådarna till kärnan handlar om att individer skapar en gemensam 
mening om saken. Gadamers trådar mot skalet är ett uttryck för att han i något 
sammanhang säger att avstånd i tid och rum spelar en underordnad roll. Detta kan 
ses som ett led i den kunskapsutveckling han pratar om. Koncentrationen på 
dialogens innebörd hos Gadamer handlar mer om en dialog på det kognitiva 
planet med tanke på att Gadamer inriktar sig på konsten att fråga, 
koncentrationen på sakfrågor och argumentationen med den andre. Dialogen 
utvecklas till dialektik i sokratisk mening. I denna mening kan vissa likheter 
skönjas med Bakhtins syn på dialektiken som dialogens abstrakta punkt.  

Den sokratiska dialogen betraktar jag som en jordmån ur vilken filosofer som 
Gadamer, Bakhtin och Buber med flera hämtar näring ur, alternativt förargar sig 
över.

I likhet med Gadamer betraktar jag dialektiken som ett uttryck för den högsta 
kvaliteten på dialogen, när dialogen verkligen är äkta. Jag tar därmed ett visst 
avstånd från Bakhtins syn på dialektiken som dialogens abstrakta produkt med 
mekaniska kontakter och Bubers sätt att se på dialektiken som enbart förbehållen 
de intellektuella. Jag menar att alla uttrycksformer kan rymmas inom dialektikens 
ram. Det intressanta är användningen av den begreppsanalytiska frågeställningen. 
Denna kan vara användbar i andra sammanhang än när det gäller 
kunskapsteoretiska problem.   

Dialogen i denna fallstudie har börjat någon annanstans än i det rum som är 
föremål för undersökning av dialogens gestaltning. En bit av denna dialogiska väv 
har skurits ut och begränsats i tid och rum för att på så sätt göra dialogens 
gestaltning till föremål för undersökning. Förhoppningsvis kommer dialogen i 
denna fallstudie att fortsätta genom att ingå i framtida dialogiska vävnader.  
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Precisering av begreppet dialog leder till redskap för 
analys

Inblicken i dialogen, dess begreppsvärld och gestaltning har hittills rört sig på en 
filosofisk nivå. Ett villkor för att bedriva empirisk forskning är enligt Bengtsson 
(1999) att livsvärlden kan göras till föremål för forskning. De filosofiska frågorna 
förs ned till en pedagogisk nivå. Bengtsson betecknar detta förfarande för 
regionalisering (1999; personlig kommunikation, 30.10.2002). Regionaliseringen 
innebär i mitt fall att jag för ned frågeställningen om dialogens gestaltning till 
vetenskapsområdet pedagogik. En pedagogisk verklighet utmärks enligt 
Bengtsson av mänskliga subjekt, av intersubjektivitet med relationer som är av 
handlande slag och som sker i ett sammanhang. Den pedagogiska verklighet som 
är föremål för mina studier finns i vardagslivets värld, en intersubjektiv värld, 
gemensam för oss alla och som existerade långt innan vi föddes (Schütz, 1999). I 
denna pedagogiska verklighet finns studiegruppen bestående av pedagoger och 
personal. Dessa existerar tillsammans och är bundna till varandra genom skiftande 
sociala relationer. Studieobjektet för min empiriska undersökning är min undran 
hur dialogen gestaltas bland studiegruppen när de i kommunikation med varandra 
formar delar av ett måldokument. 

Det är alltså dags att gå in i den del av hermeneutiken, som Engdahl, 
Holmgren, Lysell, Mellberg och Olsson (1977) beskriver som praktiskt arbete 
med texter. För att kunna gå in i mitt material och analysera hur dialogens 
gestaltas i detta behöver jag sammanfatta och dra slutsatser om vad jag menar med 
dialog utifrån de filosofiska texterna. En hel del av den kunskapen tar jag till mig 
som en kunskap som jag bär inom mig men som svårligen går att uttrycka med 
ord och synbarligen resultera i redskap för min studie. Andra delar sympatiserar 
jag med men väljer bort eftersom de inte är relevanta för denna studie. Jag tänker 
främst på den tysta dialogen och den delen av Bubers syn på dialogen som 
handlar om ett själsligt djup. Men även Bakhtins syn på dialogen som ett 
distanserat förhållande mellan kulturer anser jag inte vara möjlig att undersöka 
inom ramen för denna studie.  

Ett sätt att definiera dialogen är att göra det utifrån dess form, innehåll och 
interaktion. För att börja med formen så är de yttre villkoren för dialogen i min 
fallstudie redan givna. Dialogen utspinner sig, för att låna uttryck från Luckman 
(1992) och Buber (1993), när en grupp människor tänker och talar tillsammans, 
den är en aktivitet som delas av flera parter och kommunikationen sker ansikte 
mot ansikte.  

Precis som Gadamer anser jag att ett centralt kvalitetskriterium är dialogen 
som skapare av gemensam mening. Övriga kvalitetskriterier är vägar att nå 
dithän. Det handlar om att ämnet i dialogen är någorlunda avgränsat och att 
deltagarna håller sig till saken. Andra kännetecken på dialogen är att deltagarnas 
uppfattningar utvecklas och förändras i en dynamisk dialog. 
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Frågan betraktar jag som central i dialogen. Redan Sokrates använde metoden 
med frågor för att förlösa kunskap. Dynamiken mellan frågor och svar är viktig i 
hans dialoger. För Linell (1990) och Markova (1990) är också dynamiken 
väsentlig. Men en förutsättning för en dialog med frågor och svar anser jag är att 
det finns en dimension av, som Buber uttrycker det, öppenhjärtighet. Om denna 
finns är förutsättningarna goda för en öppenhet i dialogen med ett givande och 
tagande som också tillåter konflikter. Att det är viktigt att dialogen har en 
dimension av talande tystnad håller jag med Buber om men ser svårigheter att 
närmare undersöka denna i den här fallstudien utan koncentrerar mig på att med 
stöd av Gadamer tolka de språkliga uttrycken. 

Denna framskrivning av dialogens innebörd leder till att följande 
kvalitetskriterier på dialogens innehåll och interaktion ställs upp som grund för 
analys av dialogens gestaltning: 

Kvalitetskriterier på dialogens innehåll 
ämnet är någorlunda avgränsat 
ett ömsesidigt utbyte av idéer sker 
deltagarna håller sig till saken 
uppfattningar omprövas och struktureras under samtalets gång 
är dynamisk 
handlar om att skapa en gemensam mening 

Kvalitetskriterier på interaktion i dialogen 
även om det personerna talar om är olika finns det något mellan personerna 
sker i en viss kontext 
har en struktur av fråga och svar 
deltagarna vägleder varandra genom att ställa frågor 
personerna talar inte förbi varandra 
uttrycker ömsesidighet 
en öppenhet som tillåter konflikter 
gemensamt givande och tagande 
bejakar och bekräftar varandra 

Med dessa analysredskap för ögonen går jag in i mitt material för att undersöka 
dialogens gestaltning. Nästa kapitel handlar om de metodiska utgångspunkterna 
för studien.
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METODISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Föregående kapitel utgör de teoretiska grunder som forskningsfrågorna ligger 
inbäddade i. I detta kapitel presenteras den empiriska studiens hemvist och de 
angreppssätt och metoder som valts för studien. Principiellt delar jag Säljös (1999) 
syn på forskningsprocessen vilket innebär att frågor om teori och metod knappast 
kan avhandlas oberoende av varandra men är samtidigt medveten om att 
användningen av sekundärdata för med sig vissa begränsningar av det ömsesidiga 
sambandet mellan teori, metod och empiri. Målsättningen med detta kapitel är att 
redovisa överväganden och val av angreppssätt och metod.  

Sedd med Yins (1994) och Merriams (1994) ögon är det flera skäl som 
motiverar att benämna studien av dialogens gestaltning som en fallstudie. Den 
handlar om att belysa en process och att undersöka en specifik företeelse, 
nämligen den dialog som sker i en grupp inom i en kommun med uppdrag att 
skapa ett gemensamt måldokument för förskola, skola, kultur och fritid. Studien 
sker i, som Miles & Huberman (1994) uttrycker sig, i ett begränsat sammanhang 
med fallet, det vill säga dialogens gestaltning, som analysenhet. Merriam (1994) 
menar att även om många lärare och forskare inom pedagogik har stött på 
begreppet fallstudier i sitt arbete eller hört talas om fallundersökningar så finns det 
ingen enighet om vad en fallstudie går ut på eller hur man konkret genomför den 
typen av forskning. Vad som betecknas som fallstudier rör sig inom ett brett 
spektra. Enligt Yin (1994) kan en fallstudie handla om individer, organisationer, 
processer, program, omgivning, institutioner och händelser. Fallstudier kan 
variera i komplexitet (Bogdan & Biklen, 1982).  “A case study is a detailed 
examination of one setting, or one single subject, or one single depository of 
documents, or one particular event (Bogdan & Biklen, 1982, s 58). 

Anledningen till att jag betraktar min analys som sekundär är att jag precis 
som Thorne (1994) säger använder mig av mina redan existerande kvalitativa data 
från en tidigare studie för att göra en ny forskning som skiljer sig från den 
ursprungliga. Enligt Thorne öppnar sekundäranalys också möjlighet för 
oberoende forskare att använda sig av data som andra forskare samlat in. Men 
användningen är inte lika vanlig och accepterad inom den kvalitativa forskningen 
som inom den kvantitativa enligt Heaton (2003). 

Det empiriska underlaget för studien av dialogens gestaltning hämtas från eget 
insamlat datamaterial från år 1997 till och med år 2000. Primärdata insamlades för 
användning och avrapportering med andra syften. Tid och kunskap påverkar 
varje forskares utveckling av tänkande om det ämne i vilket hon/han är 
involverad i säger Thorne (1994). Det tycker jag stämmer in på min egen 
situation. Jag har både fått distans till materialet men behåller samtidigt närheten 
eftersom jag fortfarande år 2004 delvis finns kvar i samma miljö om än i andra 
syften. Aspekten närhet och distans har gett mig insikt om att det finns mycken 
mer kunskap att hämta ur materialet än vad jag tidigare har redovisat. Att jag 
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kommit till den insikten hänger också samman med att jag betraktar mig själv 
som den resenär i forskningsprocessen där jag själv, mina erfarenheter och mitt 
tänkande utvecklas i takt med mina forskarstudier (Kvale, 1993).  

Avsikt är att göra en retrospektiv analys av utvalda delar av primärdata med 
relevans till forskningsfrågorna. Analysen görs delvis ur ett annat perspektiv och 
med en djupare teoriförankring än vid den primära analysen. Dess retrospektiva 
karaktär gör att den faller inom ramen för vad som betecknas som sekundäranalys. 
En närmare beskrivning av sekundäranalys återfinns under egen rubrik inom detta 
kapitel. 

Eftersom det empiriska materialet består av en omfattande textmassa är 
hermeneutik en lämplig metod att välja för att tolka data. Valet motiveras också 
av att en av de utvalda filosofiska utgångspunkterna för studier av dialogen är 
Gadamer. Hermeneutik som metod, med tyngdpunkt på Gadamers 
hermeneutiska syn, beskrivs och tillämpas i arbetat med det empiriska materialet.  

Dialogens gestaltning som fallstudie 

Fallstudier har inte mutat in några speciella metoder för insamling och analys av 
data.  Alla metoder kan användas, både kvantitativa och kvalitativa. Det är också 
fullt möjligt att i en och samma fallstudie använda sig av en blandning av 
kvantitativa och kvalitativa metoder. Stake (1998) anser att fallstudier inte handlar 
om att välja metod utan om att välja studieobjekt. Det är intresset för fallet som 
definierar fallstudien i forskningssammanhang, inte de metoder som används. 
Vilket tillvägagångssätt som användes beror i grunden på vad forskaren är ute 
efter och vilka frågor hon eller han vill ha svar på. Intresset för studium av 
dialogens gestaltning sammanfaller både med Stakes syn på fallstudien som ett sätt 
att rikta uppmärksamheten på vad man kan lära av ett enskilt fall och Yins (1994) 
åsikt att fallstudier är att föredra när det gäller frågeställningar om “hur” och 
“varför”.   

Olika forskare har olika skäl för att studera fall. Därför blir också fallstudiernas 
uppläggning väldigt differentierade. Yin (1994) är den som går längst i 
specificeringen av vilken typ av design som är möjlig att lägga på en fallstudie 
medan Merriam (1994) inte gör någon uppdelning alls i olika typer av fallstudier. 
Med tanke på att forskare av olika anledningar studerar fall anser Stake (1998) det 
meningsfullt att identifiera tre typer av studier, nämligen intrinsic case study,
instrumental case study och collective case study, men påpekar samtidigt att det sällan 
går smidigt att passa in olika fallstudier under dessa kategorier. En intrinsic case 
study görs därför att man vill bättre förstå det specifika fallet, inte i första hand för 
att fallet representerar andra fall eller illustrerar ett speciellt karaktärsdrag eller 
problem utan därför att fallet i sig är av intresse. När det gäller det Stake kallar för 
instrumental case study däremot är fallet i sig av sekundärt intresse. Ett specifikt fall 
undersöks för att skaffa kunskap om ett spörsmål eller för att förfina en teori. 
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Fallet har en stödjande roll för att underlätta förståelsen av någonting annat. Den 
tredje typen, collective case study, påminner om den förra med den skillnaden att 
här använder sig forskaren av åtskilliga fall för att komma åt ett fenomen. Med 
tanke på intresseinriktningen av den fallstudie jag gör är den närmast att likna vid 
en intrinsic case study. “Fallet” som utgör basen för undersökningen existerar redan 
och är inte … “a situation that is artificicially generated specifically for the 
purposes of the research” (Denscombe, 2003, s 31).  

Bjereld, Demker & Hinnfors (1999) menar att det är den enskilda 
forskningsuppgiften eller det enskilda forskningsproblemet som avgör var man 
lägger betoningen på angående kvantitativa och kvalitativa angreppssätt. 
Betoningen för denna fallstudie ligger uteslutande på den kvalitativa sidan då 
syftet är att beskriva och förstå en process och en specifik företeelse som handlar 
om dialogens gestaltning i en viss kontext. För det ändamålet anser jag en 
kvalitativ ansats vara mest lämpad. Fallstudien av dialogens gestaltning 
harmoniserar med de fem kännetecken på kvalitativ forskning som Bogdan & 
Biklen (1982) definierar denna. Den kvalitativa fallstudien karakteriseras av att 
insamlingen av primärdata skedde i ett naturligt sammanhang och att jag som 
forskare var huvudinstrumentet i och med att jag var på plats och gjorde 
bandupptagningar av gruppens möten. Resultatet kommer att mynna ut i en 
beskrivande text med illustrerande citat från data. Att studera dialogens 
gestaltning handlar mer om att studera en process än ett utfall samt att vid 
analysen vara öppen för dialogens olika gestaltning i stället för att söka bevisa eller 
förkasta i förväg uppställda hypoteser. Av det framtagna analysredskapet framgår 
att meningsskapande är en av faktorerna för analys av dialogens innehåll.  

Validitet och reliabilitet i kvalitativa studier 

Begreppen validitet och reliabilitet har relativt bestämda innebörder inom den 
kvantitativa forskningstraditionen. Så är inte fallet inom den kvalitativa 
forskningstraditionen (Maxwell, 1992). Det finns forskare, exempelvis Guba och 
Lincoln, som inte vill vidkännas validitetsbegreppet utan anser att begrepp som 
autencitet, trovärdighet och förståelse är mer relevanta medan andra menar att 
validitetsbegreppet kan användas (Svensson, 1996). Maxwell (1992) hör till 
förespråkarna för validitetsbegreppet men tycker att förståelse är ett mer 
grundläggande begrepp för kvalitativ forskning än vad validitet är. Han 
presenterar fem breda förståelsekategorier som är relevanta för kvalitativ 
forskning. Dessa är beskrivande validitet, tolkande validitet, teoretisk validitet, 
generaliserbarhet och värderande validitet. Maxwells syn på validitetsbegreppet 
och den innebörd han lägger i de olika kategorierna gör att jag finner de fyra 
första begreppen som tillämpbara för diskussion av arbetsgång och resultat i denna 
studie. Däremot anser jag inte att en värderande validitet kan komma i fråga.  

Den beskrivande validiteten delas upp i primärt beskrivande validitet och 
sekundärt beskrivande validitet. Med primärt beskrivande validitet avser Maxwell 
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validiteten i det som forskaren rapporterar sig själv ha sett, hört, berört, luktat etc. 
Sekundärt beskrivande validitet rör validiteten i de redovisningar av förhållanden 
som i princip kan observeras men som framkommit från andra källor eller genom 
andras iakttagelser än forskarens egna. Aktuellt att diskutera i min studie är endast 
den primärt beskrivande validiteten. Beskrivande validitet är inte oberoende av 
teori eftersom alla observationer baseras på teori även om denna är underförstådd 
eller förnuftsmässig.  

Maxwells andra validitetskategori, tolkande validitet, avser hur väl forskarens 
tolkning av mening och innebörd överensstämmer med inblandade 
människornas. Han kallar det slaget av förståelse för tolkande eftersom förståelse 
är central i tolkande forskning då denna söker förstå fenomen inte bara på basis av 
forskarens perspektiv och kategorier utan från deltagarnas perspektiv. Maxwell 
lägger stor vikt vid en förmedling av deltagarnas egna upplevelser och språk 
snarare än en redovisning byggd på teoretiska abstraktioner och resultera i 
erfarenhetsnära redovisningar.  

Teoretisk validitet skiljer sig från beskrivande och tolkande validitet på två 
sätt. Dels handlar det om abstraktionsgraden. Den teoretiska förståelsen går längre 
än till att omfatta konkreta beskrivningar och tolkningar utan omfattar också 
teoretiska konstruktioner. Dels refererar teoretisk förståelse till redovisningens 
funktion likaväl till förklaring som till beskrivning eller tolkning av fenomenet. 
Således innebär teoretisk validitet en prövning av huruvida de begrepp och den 
teori som forskaren kommit fram till är relevant i förhållande till de fenomen som 
studeras samt om de framtagna begreppens inbördes relevans. De 
validitetskriterier jag finner mest relevanta för denna fallstudie är den beskrivande 
och den tolkande validiteten. Precis som Maxwell anser jag att reliabiliteten inte 
är något som kan diskuteras fristående från validiteten. “Reliability, in my view, 
refers not to an aspect of validity or to a separate issue from validity, but to a 
particular type of threat to validity” (Maxwell, 1992, s 288). Kvale (1997) 
avfärdar inte begreppen generaliserbarhet, validitet och reliabilitet utan använder 
dem på ett sätt som är relevant inom kvalitativ forskning. Han säger  

Förståelsen av verifieringen börjar i livsvärlden och i vardagsspråket, där frågorna om 
tillförlitliga observationer, om generaliseringar från ett fall till ett annat, om giltiga 
argument är del av det vardagliga sociala samspelet (Kvale, 1997, s 209).  

Sammanfattningsvis anser jag att kritiska frågor kring validitet, reliabilitet och om 
generaliserbarhet bör ställas och diskuteras i en kvalitativ studie som denna. Jag 
delar Kvales åsikt att frågan om verifiering bör uppmärksammas under hela 
forskningsprocessen.
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Observation vid insamlig av primärdata 

Det empiriska underlaget för studien utgör en del av ett långsiktigt 
utvecklingsarbete vars mål var att skapa ett gemensamt måldokument för förskola, 
skola, kultur och fritid. Utvecklingsarbetet startade 1997 och pågick i en första fas 
till och med december år 1999. Från och med januari år 2000 till och med 
oktober samma år gick utvecklingsarbetet in i en ny fas. Det är från denna tid 
underlag för fallstudien hämtas. En grupp, PUTT 1013 gruppen, bestående av 
pedagoger och annan personal från Barn- och ungdomsförvaltningen i 
kommunen, fick i uppdrag att utforma måldokumentet till innehåll och form. 
Gruppen träffades ungefär en gång i månad till möten som varade från dryga 
timmen till närmare två timmar. Förutom möten i den egna gruppen tillkom två 
möten tillsammans med en referensgrupp14. Vid två tillfällen fanns politiker med. 

Den forskningsmetod som användes för att samla in primärdata var 
observation vid elva mötestillfällen med PUTT-10 gruppen, vars arbete 
utsträcktes över cirka tio månader. Vid nio av dessa sammankomster användes 
bandspelare för insamling av information. Ett möte tillsammans med 
referensgruppen spelades in samt ett av mötena tillsammans med politikerna. När 
bandupptagningar inte gjordes fördes anteckningar. Vid varje möte skrev en 
sekreterare minnesanteckningar. För analys i enlighet med primärstudiens syfte 
avlyssnades bandupptagningarna ett antal gånger. Däremot gjordes ingen 
fullständig transkription vid detta tillfälle.  

Varje social situation kan enligt Spradley (1980) identifieras av tre bärande 
element: en plats, aktörer och aktiviteter. För att göra observationer placerar du 
dig någonstans på någon plats. Som forskare iakttar du aktörer och blir på ett eller 
annat sätt involverade med dem och deltar i deras aktiviteter. Forskarens 
deltagande kan ske i olika grader och i olika former. Spradley jämför den 
deltagande observationen med hur vi beter oss i en nyuppkommen social 
situation. Då iakttar vi noga vad andra personer säger och gör. På så vis kan vi 
lära oss något om den främmande situationen. Situationen vid en den deltagande 
observationen kan vara detsamma, men den deltagande observatören kommer till 
en social situation av två föresatser, dels för att engagera sig i de aktuella 
aktiviteterna och dels för att observera aktiviteter, människor och situationens 
fysiska aspekter. Den vanlige deltagaren kommer till samma situation enbart med 
syftet att engagera sig i aktiviteterna.  

Min primära roll som utvärderare i gruppen var att observera och 
dokumentera vad som skedde i den sociala situationen. Utifrån Spradleys 
jämförelse ovan är rollen att betrakta som den deltagande observatörens. Den 
sociala situationen i denna fallstudie inramas av personer vars aktiviteter handlar 

13 PUTT står för Pedagogisk Utveckling Tjugohundratalet. Siffran 10 kommer från ursprungstanken att 
gruppen skulle bestå av tio personer. I själva verket blev gruppen något större. Antalet deltagare vid 
mötena varierade mellan 11 och 15 personer. 
14 Referensgrupp bestående av rektorer och representanter från verksamheten.   
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om att i dialog med varandra skapa ett måldokument. Platsen för aktiviteten var 
en sammanträdeslokal där deltagarna satt kring ett avlångt bord eller i en större 
lokal möblerad med fasta bänkar på rad. Min placering i det fysiska rummet var 
vid alla mötestillfällen mitt ibland deltagarna. Valet av placering gjordes främst för 
att kunna fånga in allas röster på bandupptagningen. 

En viktig skillnad mellan olika forskares deltagande observationer är graden 
av inblandning både med människor och i de aktiviteter som de observerar. 
Spradley (1980) urskiljer fem typer av deltagande observation som löper längs en 
skala från hög grad av deltagande till inget deltagande alls. Den ena ytterligheten 
med högsta nivån av inblandning är förmodligen etnografers studie av en 
situation i vilken de redan är ordinarie deltagare. Den andra ytterligheten utgörs 
av en situation längst ned på skalan där datainsamlingen sker genom en ensam 
observatör som vill göra fältarbete men vill undvika inblandning. Min deltagande 
observation befinner sig någonstans mitt emellan dessa ytterligheter. Spradley 
(1980) kallar denna för moderat deltagande. “Moderate participation occurs 
when the ethnographer seeks to maintain a balance between being an insider and 
an outsider, between participation and observation” (s 60). 

Vad innebar det att vara observatör vid PUTT-10 gruppens mötestillfällen? 
Den primära uppgiften var att samla data som underlag för utvärdering av 
utvecklingsarbetet. Min funktion var känd för gruppen och den upplevelse jag 
har av tiden som deltagande observatör är att deltagarna fullt ut accepterade min 
närvaro. Att bandspelaren stod på vid möten verkade bli till en vanesak. I vilken 
utsträckning min närvaro förändrade situationen och påverkade deltagarna är svårt 
att svara på. Rollen som forskare upplevde jag med en känsla av att samtidigt vara 
både en insider och en outsider.  Som insider deltog jag i dialogen genom att när så 
efterfrågades besvara deltagarnas spörsmål. Det fanns enstaka tillfällen där jag var 
aktiv deltagare i dialogen. Känslan av insider förstärktes av att jag kom till 
gruppen med en erfarenhet och en kunskap om resultatet av den förberedande 
fasen av arbetsprocessen med skapandet av det gemensamma måldokumentet. 
Dessa erfarenheter delade jag med några i gruppen medan andra var helt nya. I 
vissa situationer tog jag själv också initiativ till att bidra med synpunkter och 
hänvisningar till de arbetsrapporter som gjorts. Men jag var samtidigt noga med 
att begränsa min inblandning i de pågående dialogerna, medveten om risken att 
bli betraktad som den som satt inne med “sanningen”. En nackdel för den 
sekundärstudie som nu görs är att de primärdata från observationerna nästan 
uteslutande består av bandade möten. Egna anteckningar och kommentarer till 
vad jag såg och upplevde är ytterst sporadiska. 

Denzin & Lincoln (1994) menar att kvalitativ forskning är många saker på 
samma gång, något som i hög grad gäller för denna fallstudie. Den har ett 
kvalitativt angreppssätt, kvalitativ data, metod och teknik används och analysen är 
kvalitativ.  
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Sekundäranalys 

Sekundäranalys har sitt ursprung i den kvantitativa forskningen där den är en 
vanlig och generellt accepterad undersökningsmetod.  Glass (1976) skiljer på tre 
nivåer av dataanalyser: primäranalyser, sekundäranalyser och metaanalyser. Med 
primäranalyser avser han originalanalys av data i en forskningsstudie. 
Sekundäranalyser definierar han så här:  

Secondary analysis is the reanalysis of data for the purpose of answering the original 
research question with better statistical techniques, or answering new questions with 
old data. Secondary analysis is an important feature of the research and evaluation 
enterprise (Glass, 1976, s 3).

Metaanalyser menar Glass (1976; 1981) består av analyser av analyser, främst av 
stora samlingar av statistiska analyser. Han förklarar behovet av metaanalyser med 
att mängden av forskning inom utbildning växer lavinartat men också med att 
många avhandlingar är “tysta”. Någon behöver läsa dem för att upptäcka vad de 
säger. Thorne (1994) gör ingen större åtskillnad på sekundäranalys och 
metaanalys. Hon anser att metaanalyser i viss mån är att betrakta som en typ av 
sekundäranalys.

Olika typer av sekundäranalys 

En klassifikation av olika typer av sekundära analyser av kvalitativa data är inte 
enkel att göra eftersom det finns lika många typer som det finns exempel. 
Dessutom är det så att många forskare kanske inte definierar sitt arbete som en 
sekundäranalys (Thorne 1994). Heaton (2003) har utifrån befintligt material gjort 
ett försök att klassificera och exemplifiera olika typer av sekundära analyser utifrån 
analysernas fokus och vad för slags ursprungsdata det handlar om (se tabell 1). 
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Tabell 1. Olika typer av sekundäranalys. 

Nature of original data. 

Main focus of 
analysis 

Single qualitative 
data set 

Multiple
qualitative data sets

Mixed qualitative 
& quantitative data 
sets

Additional in-
depth analysis 1 a 1 b 1 c 

Additional sub-set 
analysis 2 a 2 b 2 c 

New perspective/ 
conceptual focus 3 a 3 b 3 c 

(Tabellen är en överföring från Heaton, 2003, s 3) 

Som framgår av tabellen finns det exempel på kvalitativa sekundäranalyser där 
kvantitativ data ingår.  Även Thorne (1994) framhåller att så är fallet. Med 
“additional in-depth analysis” menar Heaton att fokus sätts intensivare på ett visst 
resultat eller en viss aspekt jämfört med vad som var fallet i det ursprungliga 
arbetet.  Exempel på arbeten inom fältet 1 c saknas ännu. Thorne (1994) 
använder beteckningen “analytic expansion” för samma sak. Eftersom jag 
använder mig av egna originaldata, som uteslutande är av kvalitativ karaktär, 
skulle min sekundäranalys kunna sorteras in under ruta 1 a. Vid “additional sub-
set analysis” är fokus selektivt inriktat på en delserie av samplet från den 
ursprungliga studien eller studierna där det är motiverat med ytterligare analyser. 
Arbeten som kan tänkas klassificeras inom 2 a saknas ännu enligt Heaton. “New 
perspective/conceptual focus” handlar om att retrospektiva analyser görs av hela 
eller delar av ett datamaterial, men nu utifrån ett annat perspektiv, för att 
undersöka idéer som inte var centrala för originalforskningen. Här saknar Heaton 
representativa exempel inom fälten 3 a och 3 c.  

Efter genomgången av vad som menas med sekundäranalyser faller det sig 
naturligt att fråga sig varför forskare i allmänhet och jag i synnerhet väljer den 
vägen.

Varför görs sekundära analyser? 

Thorne (1994) pläderar för att det inom forskarvärlden borde byggas in en 
tradition med sekundäranalys för att hantera kontinuiteten av alla viktiga 
forskningsrön. Nya data behöver tillföras, men de gamla bör inte räknas ut. Det 
arv som forskare lämnar efter sig borde inte vara i form av absoluta slutsatser utan 
datamaterialet borde hellre vara skapt så att det kan undersökas på nytt i ljuset av 
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de nya insikter som uppstår när andra tar sig an materialet och reflekterar över 
nya frågor.  

Indeed the impact of new insights, unpredicted angles in thought, and shifts in 
convention does (or should) make all of our theories somewhat fluid and amenable to 
modification over time (Thorne, 1994, s 265). 

Hur kan nya forskare komma åt att göra reanalyser av andra forskares 
originaldata? Enligt Procter (1993) har många länder centralt finansierade 
dataarkiv i vilka tusentals statistiska undersökningar förvaras. Eftersom materialet 
blir tillgängligt för reanalys kan nya forskare på så sätt testa nya idéer på det gamla 
materialet. För det mesta kostar det ingenting att använda sig av detta. 
Hammersley (1997) menar att det har funnits en växande trend bland forskare 
inom samhällsvetenskap, speciellt i USA, att använda sig av samma data. Han 
förutspår att arkiveringen också av kvalitativa data blir mer vanligt i framtiden. Ett 
exempel på det är tillkomsten av Qualidata15 inom ESRC. Denna underlättar 
arkiveringen av data från kvalitativa studier. Mer begränsade möjligheter för att 
göra primärforskning samt kostnaden för kvalitativt arbete har drivit forskare till 
maximal användning av tillgängliga data. En annan orsak till utvecklingen är 
förekomsten av programvara för hjälp vid kodning, återvinning och analys av 
kvalitativ data. Detta underlättar både arkivering och tillgänglighet för kvalitativ 
data för sekundära analysändamål.  

Vad mer talar för användning av sekundäranalys? Heaton (2003) menar att 
det t.ex. har hävdats att ansatsen kan användas för att generera ny kunskap, nya 
hypoteser eller som stöd för existerande teorier. Sekundäranalys reducerar den 
börda som vilar på respondenten att skaffa ytterligare försökspersoner och den 
tillåter vidare användning av data från sällsynta eller oåtkomliga respondenter.  

Men trots intresse och argument för att utveckla sekundäranalyser av 
kvalitativa data så har enligt Heaton (2003) ansatsen inte tagits i bruk i så stor 
utsträckning. Det är i huvudsak forskare som gjort reanalyser av sina egna data 
medan det är mer sällsynt att oberoende forskare analyserat data som samlats in av 
andra. Heaton menar att ytterligare arbete för att utveckla ansatsen behövs i syfte 
att undersöka hur sekundäranalysers eventuella fördelar kan realiseras i praktiken. 

Hur kommer det sig att jag använder mig av sekundäranalys? Säljö (1999, s 
206) för fram ett alternativ till talet om att “samla in data” som något som görs 
mekaniskt. Han menar att det kan förleda tankarna till att teori och metod hålls 
isär. För att ge en bild av att datainsamlingen sker i processer föreslår han att detta 
uttrycks i termer av att data “bildas”, “skapas” och “produceras” och att detta 
sker genom forskarens val av teoretiska perspektiv. När jag läste detta kände jag 
att det är så jag betraktar min egen sekundära fallstudie. Svaret på den inledande 
frågan hänger samman med hur jag kom fram till min forskningsfråga. Mitt 

15 The Oualitative Data Archival Resource Centre (Oualidata) stöds av the Economic and Social 
Research Council (ESRC). Det finns vid Universitetet I Essex, the Department of Sociology, och har 
funnits sedan  oktober 1994 (Corti, L. och Thompson, P., 1998). 
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forskningsintresse kretsar kring frågor förknippade med skolutveckling. Jag var 
ganska tidigt medveten om att den datamängd jag samlat på mig hade mer att ge 
men jag visste inte riktigt vad och ifall jag behövde samla in ytterligare data. Det 
krävdes att jag strukturerade mitt material. Att göra så öppnade mina ögon och 
jag fick fatt på vad jag ville göra och ur datamängden trädde dialogen fram. När 
denna dessutom rymdes inom en kontext som handlade om att utveckla ett 
måldokument var forskningskursen given: Dialogen som styrningsfilosofi och dess 
gestaltning i praxis. Svaret på min forskningsfråga “skapas” i data jag redan har 
tillgång till.

När jag väl kommit så långt i forskningsprocessen ställde jag mig frågan vilka 
överväganden jag behövde göra för att gå in i en sekundäranalys. 

Metodiska överväganden 

Thorne (1994) varnar för eventuell förekomst av “lättjefull” forskning där 
tillgänglig data av bekvämlighetsskäl överutnyttjas för nya frågeställningar. 
Däremot har sekundäranalys det gemensamt med all forskning att de rön som 
görs aldrig helt kan stå fritt från forskarens perspektiv.  

Den kontext jag befinner mig i för denna studie är sedan några år tillbaka 
relativt välbekant för mig. Jag ser stora fördelar med detta faktum men är väl 
medveten om att det också krävs att jag förhåller mig till det och inte låter mig 
styras av de förutfattade meningar som sådana erfarenheter kan föra med sig. Det 
gäller att jag som forskare är medveten om att mina förutfattade meningar kan 
påverka resultatet så att jag kan förhålla mig till detta faktum. Om det vore så att 
jag som forskare använder mig av andras originaldata kan följden bli att denna 
effekt förstärks.  

Är det är försvarbart med sekundära analyser eftersom det ofta är tänkt att det 
ska råda ett intersubjektivt förhållande mellan forskaren och det som utforskas? 
Jag kommer att handskas med frågan om intersubjektivitet på samma sätt som om 
det vore en primär studie. Intersubjektivitet står för att någonting finns “mellan 
subjekten”. I detta fall det som är tillgängligt för mitt vetande men även för dem 
som var involverade i tidigare studier (Lübcke, 1988).  Heaton (2003) jämför 
frågan om intersubjektivitet med förhållandet vid insamling av primärdata i 
kvalitativa studier där insamling av data sker via intervjuer och observationer av 
fler än en forskare. Där är även medlemmar i forskarteamet, som inte själva är 
med vid respektive datainsamling, ändå med och tolkar hela den insamlade 
datamängden och också förhåller sig till den rådande kontexten. Den slutsats 
Heaton drar av sin jämförelse är att sekundäranalys inte är mer problematisk än 
andra former av empiriska undersökningar. Thorne (1994) menar att ifall 
forskaren inte ingick i teamet som arbetade med originalmaterialet så är ansatsen 
mest lämpad för erfarna forskare på grund av de särskilda svårigheter det innebär 
att som en fristående kraft göra sekundära analyser.  
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Heaton (2003) anser att en större medvetenhet om sekundäranalys skulle kunna 
göra det möjligt för forskare att på ett lämpligare sätt värdesätta och definiera sitt 
arbete som sådant. Med tanke på att frågeställningen med sekundäranalys hittills 
har rönt liten uppmärksamhet i litteraturen så är principer och riktlinjer för 
utförande av sekundäranalys väldigt sparsamma. 

Vilka risker finns det med att använda sig av sekundäranalys? De faktorer som 
Thorne (1994) och Heaton (2003) tar upp är i huvudsak kopplade till de 
sammanhang då nya forskare använder andra forskares originaldata. Det handlar 
om problematiken kring att inte ha tillgång till originalkontexten, till den tysta 
kunskapen och andra säregenheter men också om etiska frågeställningar. 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetikens primära nivå handlar om moralhalten i forskningen (Forsman, 
1997). Denna forskningsetik är relevant på olika plan eller stadier. På mikroplanet
kan det handla om hur försökspersoner informeras, på mesoplanet kan det handla 
om hur man lägger upp forskningen vid en institution och på makroplanet kan det 
handla om prioriteringar inom vetenskapen. 

Det som är aktuellt för denna fallstudie rör frågeställningar på mikroplanet 
och handlar om det grundläggande individskyddskravet som enligt Humanistisk- 
samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1990) kan konkretiseras i fyra allmänna 
huvudkrav. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. De delstudier som utgör ursprungsdata är olika utvärderings- 
och utvecklingsprojekt gjorda på uppdrag av en och samma kommun. Under de 
år projekten pågått, från hösten 1997 och fortfarande år 2004, har ett 
kontinuerligt utbyte mellan mig som projektansvarig för uppdragen och berörda 
tjänstemän och politiker skett. Inför varje delstudie har deltagarna noga 
informerats om hur det insamlade materialet kommer att behandlas. Vid olika 
tillfällen har resultaten avrapporterats både muntligen och skriftligen. Inte vid 
något tillfälle har jag mötts av avvisningar eller negativa reaktioner. I de fall 
uppgifter har lämnats i förtroende har dessa behandlats som konfidentiella och 
inte tagits med vid redovisningen av studien.  

Jag har tagit del av de forskningsetiska krav som Humanistisk- 
samhällsvetenskapliga forskningsrådet ställer och satt dessa i relation till den 
fallstudie som görs. Jag har vägt forskningskravet, … “att tillgängliga kunskaper 
utvecklas och fördjupas och metoder förbättras” (Forskningsetiska principer, 
1990, s 5), mot individskyddskravet och bedömer att min undersökning inte 
innefattar frågor av privat eller etisk känslig natur. Information om min förnyade 
användning av ursprungsdata har lämnats till berörda personer i ledande ställning. 
Dessa har också gett sitt samtycke till studien. 
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Hermeneutik som metod 

Hermeneutik är en lämplig metod att använda eftersom fallstudiens syfte är att 
beskriva, tolka och förstå dialogens gestaltning genom att lyssna till bandupptagna 
möten och att läsa den transkriberade texten från dessa möten.  

I vardagslivet sker dagligen och stundligen en tolkning av det vi ser, hör 
upplever, läser osv. Att tolka och förstå handlar om de processer som sker inom 
oss när vi ser på ett konstverk, läser en text eller deltar i en dialog (Andersson, 
1986). Vi tolkar för att vi vill förstå betydelser eller meningar i något. 
“Systematiska analyser i syfte att förstå vad dessa individer eller grupper sagt eller 
gjort kallar vi tolkning” (Gustavsson, 2000a, s 3). Vad är det då som skiljer 
vetenskaplig tolkning från tolkningen i vardagen? Enligt Gustavsson (2000a) 
består skillnaden främst i att den vetenskapliga tolkningen underkastas en 
medveten reflektion och kontroll. Asplund menar (enligt Gustavsson, 2000a) att 
ge något en betydelse är att se detta något som betydelse- eller meningsfullt. 
Tolkning är vårt grundläggande sätt att uppfatta omvärlden. De betydelser vi 
fångat i vår erfarenhetsvärld samlar vi i hög grad i det eller de språk vi talar. 
Betydelsegivningen är liksom språkanvändningen i grunden social. Vår förståelse 
begränsas till de människor som i någon mån delar vår livsvärld (Gustavsson, 
2000a).

Att tolka andras utsagor eller handlingar blir på det sättet i hög grad att översätta dem 
till det språk som talas i de livsvärldar vi är förtrogna med. Att tolka är således i stor 
utsträckning att översätta (Gustavsson, 2000, s 4).  

Min strävan är att förstå meningen i det som uttrycks av de personer som är 
föremål för mina studier men också att bli medveten om den inre process som 
leder till min förståelse. Hermeneutiken har dubbel tillämpning (Alvesson och 
Sköldberg, 1994; Gilje & Grimen, 1992). Dels är den användbar av verksamhet 
som består av tolkning av texter i bokstavlig mening, till exempel intervjuer, 
dokument och noteringar från deltagande observation. Dels kan hermeneutiken 
användas på områden för meningsfulla handlingar av individer, grupper, 
organisationer, institutioner etc. I dessa fall läses socialt handlande som en text. 
Begreppet mening används således både om mänskliga aktiviteter och om 
resultaten av dessa. Meningsfulla fenomen måste tolkas för att kunna förstås. 
Meningsfullheten för ett fenomen gäller inte generellt utan är beroende av den 
kontext fenomenet befinner sig i.  

Hermeneutik kommer från det grekiska verbet hermeneuein och översätts 
oftast med att tolka men också med tolkningskonst och förståelselära (Lübcke, 
1988; Ödman, 1979). “Den bästa översättningen är förmodligen tolkningslära.
Hermeneutiken vill lära oss hur vi ska tolka och vad det innebär att tolka” (Engdahl 
et al, 1977, framsidan). Författarnas beskrivning av hermeneutiken, som en 
pendling mellan praktiskt arbete med texter och kunskapsteoretisk reflektion över 
förutsättningar för tolkning och förståelse, säger i korthet vad som är utmärkande 
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för denna disciplin. Traditionen i begreppet är det antika Greklands. Delar av 
ordet återfinns i gudanamnet Hermes, som enligt vad sägnen berättar, hade till 
uppgift att bära bud från gudarna till människorna och från människorna till 
gudarna. Detta satte prov på Hermes’ tolkningsförmåga (Ödman, 1977; 
Andersson, 1986). Den antika hermeneutiken byggde på tecken, tydning, råd och 
maning, något som också den nutida hermeneutiken arbetar med.  Parallelliteten 
till Hermes ligger i att tolkningen söker finna vägar för att göra det obegripliga 
begripligt och att göra det som dunkelt formulerats mer förståeligt. Andersson 
(1986) tycker att denna centrala uppgift för hermeneutiken formulerats alltför 
smalt och oprecist för att leda in till hermeneutikens område. Han menar att det 
idag finns två huvudsakliga typer av hermeneutik, som kommer sig av synen på 
hermeneutikens innehåll och mening, men framhåller av att det dessutom 
existerar många varianter av hermeneutiska tolkningssystem. Detta gör att bilden 
av hermeneutik är splittrad och den exakta betydelsen av termen oklar. 
Beteckningen hermeneutik bör därför ses som ett samlingsnamn för en mängd 
olika synsätt och metodiska riktningar (Ödman, 1977). 

De två formerna av hermeneutik som Andersson (1986) nämner handlar om 
en filosofisk eller närmare bestämt en ontologisk inriktad hermeneutik och en 
metodologisk inriktad hermeneutik. Scleiermacher kan sägas vara en av 
förgrundsgestalterna för den metodologiska inriktningen till vilken också Dilthey 
räknas medan Gadamer, Ricœur och Taylor betraktas som centralgestalter bland 
de moderna filosofiskt inriktade hermeneutiska teoretikerna (Andersson, 1986; 
Gilje & Grimen, 1992). Det centrala för en ontologiskt inriktad hermeneutik rör 
frågor om tolkningens och förståelsens väsen. Vad är tolkning? Vad är förståelse? 
Målet för den metodologiska inriktningen är att konstruera metoder som hjälp för 
att vi skall lyckas bra med tolkningar. Hur ska jag göra när jag tolkar? Förståelsen 
måste med andra ord stödjas av en metod och ett regelverk för att undvika 
tänkandets benägenhet för missförstånd. De två riktningarna ska inte ses som 
separerade från varandra.

Verbet tolka har enligt Ödman (1977) ett relativt klarlagt ursprung. Ordet är 
framsprunget som en följd av en pratisk verksamhet som man livnär sig på. 
Begreppet kom till i och med att det var nödvändigt att tolka och översätta de 
främmande folkens språk i samband med handelsförbindelse mellan slaver och 
närstående folk. En tolk kan även idag sägas utföra en viktig hermeneutisk 
uppgift, nämligen att förmedla kommunikation och att underlätta dialog. 
Betydelseutvecklingen av ordet förstå är dunklare. Ordet är uppbyggt av ett verb, 
som betyder “stå” och en preposition som betyder “framför” eller “före”. När 
dessa sätts samman kan betydelsen bli ungefär “att stå framför”. Den slutsats 
Ödman drar av dessa begreppsförklaringar är att när man står framför något ser 
man det tydligare. “Förståelse innebär förnyelse och omskapande och berör en 
även som viljande, kännande och etisk varelse” (Ödman, 1977, s 16).  
Sammanfattningsvis handlar hermeneutik både om att beskriva de villkor som gör 
att vi förstår meningar och att skapa en metodlära för hur vi kan tolka meningsfulla 
fenomen (Gilje & Grimen, 1992, s 177).  
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När jag går in i mitt datamaterial gör jag det mot bakgrund av mina egna 
erfarenheter. Gadamer (1994; 1997) kallar dessa för förförståelse och fördomar. 
En grundtanke inom hermeneutiken är den att vi aldrig möter världen 
förutsättningslöst. Som forskare har jag med mig mina egna referensramar i 
bagaget och tolkar i enlighet med dessa. Tolkningen har därför bara en relativ 
objektivitet och aldrig en absolut (Gilje & Grimen, 1992; Alvesson och 
Sköldberg, 1994). Omsatt till min situation betyder det att när jag lyssnar på mina 
bandupptagna möten eller när jag går in i mina texter för att tolka dem har jag en 
idé om vad jag skall se efter. Därmed har jag något att rikta min uppmärksamhet 
mot i min undersökning av dialogens gestaltning. För min del handlar det om att 
gå i den riktning som de analysredskap som jag tagit fram antyder. Viktigt att 
beakta är att min förförståelse inte alltid är uttalad eller formulerad. När jag ger 
mig i kast med att försöka tolka dialogens gestaltning som fenomen gäller det att 
vara uppmärksam på att denna tysta förförståelse existerar och kan styra mina 
tolkningar utan att jag är medveten om det. Jag bör också tänka på att min 
förförståelse kan ändras i mötet med världen och via nya erfarenheter.    

Den hermeneutiska cirkeln karakteriserar tolkning av mening. Denna pekar 
på sambandet mellan det som ska tolkas, förförståelsen och den aktuella 
kontexten. Den generella beskrivningen av cirkeln i forskningssammanhang är 
den ständiga pendlingen mellan helhet och del, mellan det som en forskare ska 
tolka och den kontext som tolkningen sker i eller mellan det forskaren ska tolka 
och den egna förståelsen (Gilje & Grimen, 1992). Kvales (1997) förklaring är att 
förståelsen av en text sker genom en process som startar med att textens helhetliga 
mening bestämmer de enskilda delarnas mening. Den närmare bestämningen av 
de enskilda delarnas mening kan komma att bestämma den föregripna 
ursprungliga meningen hos textens helhet, återigen kan förändra meningen hos 
de enskilda delarna och så vidare i en princip oändlig process. Tolkningen 
upphör när man kommit fram till … “en rimlig mening, en giltig enhetlig 
mening, fri från motsägelser” (Kvale, 1997, s 50). Denna cirkulära rörelse 
betraktas i den hermeneutiska traditionen som en fruktbar cirkel eller snarare som 
en rörelse i spiral i riktning mot en allt djupare förståelse av meningen. Ett sätt att 
särskilja olika innebörder av den hermeneutiska cirkeln är att, som Andersson 
(1986) gör, förknippa innebörden med en metodologiskt inriktad hermeneutik 
respektive med en filosofiskt inriktad hermeneutik. För att jag ska förstå delarna i 
mitt datamaterial är det viktigt att jag har en uppfattning om den helhet dessa 
ingår i. Samtidigt bör jag vara medveten om att delarna påverkar min syn på 
helheten. Detta tar jag till mig från innebörden av Schleiermachers hermeneutiska 
cirkel (Andersson, 1986; Engdahls et al, 1977). Men samtidigt är jag influerad av 
den filosofiskt inriktade hermeneutiken och den nya innebörd denna får med 
Heidegger och hans efterföljare Gadamer. Det är speciellt den senares uttolkning 
och vidareutveckling av Heideggers hermeneutiska cirkel som intresserar mig.  

Gadamer (1994) menar att de hermeneutiska teoridiskussionerna under 1800-
talet ofta handlade om förståelsens cirkulära struktur men inom ramen av en 
formell relation mellan del och helhet. Heideggers beskrivning innebär en 
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avgörande vändpunkt för den hermeneutiska cirkeln. Med honom fick den 
hermeneutiska cirkeln en annorlunda innebörd jämfört med den hos 
Schleiermacher (Engdahl et al, 1977; Gadamer, 1994). Heidegger beskriver 
cirkeln så att förståelsen av texten bestäms av den rörelse som föregriper 
förförståelsen. Cirkeln är inte av formell natur, den är varken subjektiv eller 
objektiv, utan den beskriver förståelsen som ett växelspel mellan traditionen och 
tolkarens rörelser. Den cirkulära rörelsen av förståelse löper fram och tillbaka i 
texten och upphör när texten är fullkomligt förstådd. Det som styr min förståelse 
av en text är inte av subjektiv art utan utgår från det allmänna som binder mig vid 
traditionen, en tradition som jag själv är med och producerar. Till skillnad från 
den metodiska cirkeln är detta en förståelsens cirkel.  

Gadamer (1994) undersöker Heideggers beskrivning av den hermeneutiska 
cirkeln och menar att det Heidegger gör är en beskrivning av hur en tolkande 
förståelse uppnås. All korrekt tolkning måste vara på sin vakt mot godtyckliga 
föreställningar och begränsningar som införts genom omedvetna tankevanor. 
Tolkningen måste rikta sin blick mot sakerna själva. Detta är inte en fråga om ett 
enstaka samvetsgrant beslut utan det är en uppgift jag ständigt måste arbeta med. 
När jag försöker förstå en text så avbildar jag textens mening i dess helhet så snart 
som en första mening framträder i texten. Att så sker beror på att jag läser texten 
med speciella förväntningar på dess betydelse. Denna första mening utsätts för en 
konkurrens genom att andra meningar framträder. Så fortgår processen till dess 
det blir klarare vad mening är. Men mening kan inte förstås på ett godtyckligt 
sätt. Jag kan till exempel inte blint lita till min egen förutfattade mening om saken 
ifall jag vill förstå en annans mening. Men det betyder inte att jag, när jag lyssnar 
till någon eller läser en text, måste glömma alla mina förutfattade meningar 
rörande innehållet och alla mina idéer. Allt som begärs är att jag förblir öppen för 
den andra personen eller texten. Det som den andra personen berättar för mig 
antas vara hennes/hans egen åsikt. Detta måste jag ta till mig trots att jag kanske 
inte delar den åsikten. Inte heller betyder det att jag försöker förflytta mig in i 
den andres syn, men däremot försöker jag gå in i det perspektiv inom vilket den 
andre formulerat sina åsikter. Ödman (1977) uttrycker detta på följande sätt: 

Det är ju inte insikten i den andres psykologi som är målet för vår tolkning, utan vår 
förståelse av saken, objektet, vare sig detta utgör en handling, en text, en bild eller ett 
samhälle. Det är insikten om det mänskliga spårets historikalitet som står i fokus (s 
47).

Jag försöker alltså förstå hur det som den andra personen säger kan vara riktigt. 
Tolkningen börjar med en för- föreställning som ersätts med mer passande 
föreställningar. Den kontinuerliga processen av ny projicering utgör rörelsen av 
förståelse och tolkning. Förståelsens kontinuerliga uppgift är att arbeta fram 
passande projektioner som bekräftas av sakerna själva. När jag försöker förstå en 
text måste jag vara förberedd på att den ska berätta något för mig. Jag måste från 
starten vara känslig för textens alternativ. Men denna känslighet innebär inte att 
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jag ska utplåna det egna självet. Det är viktigt att jag i egenskap av tolkare är 
medveten om vilka mina förutfattade meningar är.  

Sedd utifrån Gadamer handlar hermeneutiskt arbete inte om att utveckla en 
procedur för förståelse utan att klargöra villkoren där förståelse tar plats. Förståelse 
är inte att förstå bättre utan att, om jag förstår, förstå på ett annat sätt. För detta 
krävs att jag upphäver mina fördomar. Förståelse innebär mer än att återskapa 
någon annans mening. Att fråga öppnar möjligheter till mening. Att förstå en 
fråga betyder att fråga den. Att förstå mening är att förstå den som svaret på en 
fråga.  

Just as each interlocutor is trying to reach agreement on some subject with his 
partner, so also the interpreter is trying to understand what the text is saying. This 
understanding of the subject matter must take the form of language (Gadamer, 1994, 
s 378).

Min föresats när det gäller min egen undersökning av dialogens gestaltning är att 
leva upp till den slutsats som Gadamer ovan kommer fram till beträffande 
hermeneutiken. Jag blir av honom också påmind om att förståelse inte alltid är 
möjlig att uttryckas med ord.  

Erfarenhetsnära och erfarenhetsöverskridande tolkning 

Med erfarenhetsnära tolkning menas att forskaren vid studier av andra människors 
utsagor och handlingar intresserar sig för vilka erfarenheter dessa människor har 
och hur erfarenheterna påverkar det som människor säger eller gör (Gustavsson, 
2000a). Geertz’ s term “experience-near” (enligt Maxwell, 1992) baseras på de 
studerade människornas språk och tolkningen grundar sig på så mycket som 
möjligt på deras ord och begrepp. En utsaga eller en handling kan enligt 
Gustavsson ha andra viktiga innebörder som går utöver vad aktörerna menat. 
Tolkningsarbetet bör därför också innefatta ett erfarenhetsöverskridande 
tolkningsintresse. Geertz ser (enligt Gustavsson) både “experience-near” och 
“experience-distant” beskrivningar som nödvändiga inslag i tolkningsarbetet. 
Gustavsson (2000a) menar att viktig information ofta går förlorad om utforskaren 
av innebörderna i en viss utsaga eller i en viss handling helt bortser från vad 
aktörerna avsett. I ett inledande skede är det nödvändigt att försöka förstå vad 
aktörerna menat med vad de sagt eller gjort. I avslutningen av ett erfarenhetsnära 
tolkningsarbete blir det däremot naturligt att distansera sig från aktörerna för att 
upptäcka nya sätt att se på de fenomen, som exempelvis dialogens gestaltning, 
som de åskådliggjort. Dessa överskridande tolkningar kallas ibland för teorier. 
“Allt tolkningsarbete präglas således av en dialektik mellan erfarenhetsnära och 
erfarenhetsöverskridande tolkning” (Gustavsson, 2000a, s 6). Enligt Gustavsson 
(2000b) är det erfarenhetsnära tolkningsintresset centralt i samhällsvetenskaplig 
forskning, vilket också överensstämmer med denna fallstudie inom pedagogik 
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med ett intresse riktat mot att förstå handlingar i form av dialoger mellan en 
grupp människor i en specifik situation.   

Analys och tolkning

Dataanalysen föregås i de flesta fall av en nära i tiden liggande datainsamling. Så är 
inte fallet för denna analys som utgör en sekundär analys av data insamlade med 
andra syften vid tidigare tidpunkter. Miles & Huberman (1994) definierar 
dataanalysen som tre samtidigt löpande aktivitetsflöden: reducering av data, 
redovisning av data samt formulering av slutsatser och prövning av dessa. En 
viktig förutsättning för att mina ursprungsdata är användbara för en 
sekundäranalys är att dessa finns i form av bandupptagna möten. Totalt har jag 
nio bandupptagna sammankomster. Som komplement finns sekreterarens 
minnesanteckningar, mina egna anteckningar och material producerat av grupper 
i utvecklingsprojektet. Arbetet med att hitta kärnan i materialet pågår i en cyklisk 
process där ömsom helhet söks i delarna och delar söks i helheten. Schematiskt 
kan hanteringen med att göra bandupptagningarna till för analys och en första 
reducering av datamaterialet beskrivas i följande fyra steg: 
Steg 1
Jag började med att lyssna av alla nio bandinspelningar rakt igenom, noterade för 
min forskningsinriktning viktiga avsnitt under tiden jag lyssnade. Detta material 
skrev jag sedan rent. På så sätt fick jag en översikt över hur varje möte artade sig. 
Avlyssningen av samtliga band var nödvändig för att få en helhet av materialet 
men också för att se om transkriberingen eventuellt kunde begränsas till vissa 
utvalda delar. Under detta skede gick jag också igenom övrigt källmaterial 
tillhörande respektive möte. 
Steg 2
Insikten från steg 1 var att datamängden var ohanterligt stor och i behov av 
begränsning. Med de utkristalliserade analysverktygen om dialogens kvalitet i 
åtanke kom jag också fram till att möten där PUTT 10 gruppen ensam deltog 
passade bäst in på syftet med min studie. Därmed reducerades antalet 
bandupptagna möten till sex. Varje sådant möte varade mellan en timme och fem 
minuter och en timme och fyrtiofem minuter. 
Steg 3
För att vara säker på att få tillräckligt stort underlag för analys av dialogens 
gestaltning i en praxis som handlar om att formulera mål för en pedagogisk 
verksamhet planerade jag att transkribera alla sex möten. Men efter att ha skrivit 
ut fem möten och datamängden uppgick till 121 sidor beslöt jag att avstå från 
ytterligare transkribering. Innan jag bestämde mig för detta lyssnade jag för 
säkerhets skull åter på det sjätte mötet och fann att dialogen var begränsad och 
innehållet mest koncentrerat på finjustering av texternas språkliga utformning. Jag 
bedömde att detta möte inte hade så mycket att bidra med till undersökning av 
dialogens gestaltning. 
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Steg 4
När alla fem möten transkriberats och textmassan utskriven i stående A 4 format 
gjorde jag nya utskrifter i liggande A 4 tabellformat med två kolumner där 
textmassan fanns i den vänstra kolumnen och den högra kolumnen var tom för 
noteringar i analysarbetet. 

Analys 

Vid avlyssningen gick jag medvetet in för att notera avsnitt som jag bedömde 
kunde komma ifråga för en närmare analys. Karaktären på den textmassa som 
blev resultatet av de fyra stegen ovan kan närmast beskrivas som ett enda långt 
samtal som sker i ett naturligt sammanhang och inte specifikt arrangerat i 
forskningssyfte (Denscombe, 2003). Konsekvensen av att datainsamlingen skedde 
i en naturlig miljö var att det fanns mycket av det som kan benämnas för “brus” i 
samtalet. Med det menar jag att deltagarna pratade om andra saker än sådant som 
direkt handlade om skapande av gemensamma mål för verksamheten. Efter 
genomgången av de fyra stegen hade jag skaffat mig en första förståelse av hur 
dialogens gestaltade sig i materialet som helhet. 

Efter det att alla fem möten transkriberats lästes texten från varje möte 
igenom ett antal gånger. Första läsningen gjordes i avsikt att få en uppfattning om 
vad gruppen pratade om och hur de samtalade. Varje sida lästes och en 
bedömning gjordes huruvida samtalet kunde karakteriseras som en dialog enligt 
de framtagna kvalitetskriterierna. Läsningen skedde också i syfte att i en första fas 
bedöma en dialogsekvens början och dess slut vilket inte alltid så enkelt lät sig 
göras i ett material av detta slag. Den första fasens klassificering av analysenheter 
innebar ett urval utan hänsynstagande till dialogens ämnesinnehåll. 

Nästa genomläsning var mer noggrann. För syftet intressanta partier med 
dialog markerades. De framtagna kvalitetskriterierna på dialogens innehåll och 
interaktion numrerades och användes för en första bedömning av 
dialogsekvensens kvalitet. Med respektive siffra markerades till höger om texten 
den eventuella förekomsten av exempelvis följande kvalitetskriterier: ämnet är 
någorlunda avgränsat, dialogen är dynamisk, dialogen har en struktur av frågor 
och svar, uttrycker ömsesidighet. Jag noterade också med ord vad jag kommit 
fram till. De utvalda avsnitten blev föremål för en tredje läsning. Denna gång 
lästes avsnitten med fokus på dialogens ämnesinnehåll. Korta noteringar om detta 
gjordes i vänstra marginalen. Målsättningen med dessa tre läsningar var att föra en 
dialog med informationsmassan i syfte att reducera informationsmängden och 
hitta lämpliga avsnitt att arbeta vidare med. 

Efter genomgång av ett möte sammanställde jag den reducerade 
informationsmängden, men bibehöll mötets kronologiska uppläggning med mina 
preliminära tolkningar och teman. Vad jag gjorde var att upprätta det Merriam 
(1994) kallar en falljournal för sortering av informationen. Målet med en 
falljournal är att lättare hitta specifik information i nästa fas av analysen. Samma 
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förfarande skedde med informationsmängden från de tre övriga mötena. Men när 
jag gått igenom det femte mötet fann jag att både dialogens gestaltning och dess 
innehåll inte hade något nytt att tillföra. Jag tolkar det som att informationen nått 
en mättnad och valde därför att inte upprätta någon falljournal. Den totala 
textmassan reducerades därmed till att omfatta åttiosju sidor. De fyra 
falljournalerna tillsammans utgör det som Yin (1984) kallar fallstudiens databas.

Den ovan beskrivna databasen bestod till att börja med av ett stort antal långa 
direktciterade dialogsekvenser. Varje dialogsekvens utgjorde en analysenhet. I 
direkt anslutning till respektive dialogsekvens återfanns de nedskrivna 
kvalitetsbedömningar av dialogen som gjorts vid de genomläsningar som jag ovan 
redogjort för. Med dessa analysenheter som grund har arbetet i flera steg gått ut 
på att reducera antalet analysenheter, minska längden på direktciterade sekvenser 
samt att i flera omgångar bedöma dialogsekvensernas kvalitet och fördjupa 
förståelsen för dialogens gestaltning. Minskningen av antalet analysenheter bestod 
främst i att plocka bort dialogsekvenser med ett ämnesinnehåll som alltför mycket 
avvek från gruppens uppdrag att skapa ett gemensamt måldokument för 
verksamheten. Parallellt med detta arbete sökte jag hitta en viss struktur och 
fastnade till att börja med för att låta ämnet för dialogen vara det som bildade 
strukturen. Jag gav medverkande personer, platser, skolor och andra arbetsplatser 
nya namn, allt för att så långt möjligt anonymisera studiens exakta hemvist och 
för att leva upp till kravet på god forskningsetik. Olika idéer om struktureringen 
testades och ett antal varianter av har sett dagens ljus innan punkt för analysen 
sattes. De ursprungliga analysenheterna har efter reducering i antal och i 
minskning av längden på de direktciterade dialogsekvenserna behållits. 

Analysen utvecklades gradvis från att vara en fråga om att ordna materialet till 
att jag frågade mig hur dialogen i respektive analysenhet gestaltade sig. Även om 
tidpunkten för övergång inte går att exakt fastställa så påminner förfarandet om 
den tolkningsmodell Charles Westin (enligt Gustavsson, 200b) tillämpade vid sitt 
avhandlingsarbete (Existens och Identitet) år 1973 men som han kommenterade 
först 20 år senare. Utgångspunkten för hans avhandlingsarbete var ett antal brev 
som invandrare skrivit. Westin började med att först kategorisera breven utifrån 
innehållet i dessa för att sen vid en viss tidpunkt övergå till att ordna materialet 
efter hur man kunde … “se breven som uttryck för” (Gustavsson, 200b, s 11). Då 
fick analysarbetet en annan riktning. Westin började tolka breven. På samma sätt 
förhåller det sig i mitt analysarbete. Jag övergår nu till att tolka hur dialogen 
gestaltas.

Tolkning 

Tolkningen av dialogens gestaltning har under hela processens gång baserats på 
direktciterade dialogsekvenser. “Att tolka är att tyda tecken” säger Ödman (1979, 
s 44). Det är vad jag försökt leva upp till. Jag har prövat att ge dialogsekvenserna 
ett antal olika betydelser under processens gång samt skrivit ned det jag sett som 
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något. Tolkningsakten har präglats av en dialektik mellan mig som tolkare och 
det som tolkas, mellan att … “frilägga mening och att tilldela mening” (Ödman, 
1979, s 46). Vid olika tillfällen har jag testat och sammanställt tolkningsresultat. 
Exempelvis var jag inte nöjd med tolkningen i en sådan sammanställning på 
grund av brist på dialektik mellan den teoretiska analysen av dialogsekvensen och 
själva dialogsekvensen. Jag återvände till mina originaldata på nytt, lyssnade på 
banden och läste de utskrivna observationerna på nytt. Jag förstod då att min 
cirkulära rörelse i förståelseprocessen hade stannat för tidigt utan att jag uppnått 
tillräcklig förståelse. Min uppmärksamhet, som Gadamer säger (1994), var inte 
tillräckligt tydligt riktat mot sakerna själva, mot dialogens gestaltning i mitt fall. 
Jag hade inte varit tillräckligt öppen för texten. Det ledde till en omprövning av 
tidigare ställningstaganden till dialogen. Jag ställde fler frågor till mitt material och 
fick andra svar än tidigare. Detta var bara ett exempel på pendlingen mellan 
textmassans helhet och dess delar. Vid andra tillfällen gick jag tillbaks till 
ursprungstexten för att förvissa mig om att jag inte förbisett någon viktig 
dialogsekvens som kunde bidra med andra bilder av dialogens gestaltning, 
alternativ förstärka de bilder jag redan hade. Analysarbetet pågick i ett cykliskt 
förlopp och nya sätt att se på dialogens gestaltning visade sig eftersom. Så 
småningom framträdde de gestaltningar tydligast som bildar underlag för 
resultatredovisningen.

Erfarenheten av en tolkningsprocess med omfattande omtolkningar och 
förändringar i samspelet mellan del och helhet är att en sluten cirkel som symbol 
för tolknings- och förståelseprocessen inte är lyckad. Bilden av förståelsen som 
spiral är mer betecknande för hur förståelse mot en ökad precisering går. 



68

RESULTAT 

Det övergripande syftet är att beskriva, tolka och förstå dialogens gestaltning i 
praxis. Kontexten ramar in i vilket sammanhang dialogen sker, nämligen i en 
situation där en grupp fått i uppdrag att utveckla övergripande mål för en 
pedagogisk verksamhet. 

De empiriska data som används i denna sekundärstudie har jag själv samlat in 
som primärdata under det halvår gruppens arbete pågick som intensivast. Syftet 
med sekundärstudien är ett annat än vid primärstudien. Underlaget består av 
närmare åtta timmars bandupptagningar från sex sammankomster i gruppen. Varje 
möte varade mellan en timme och fem minuter till en timme och fyrtiofem 
minuter. Eftersom jag bedömer att de två sista mötena inte tillför studien något 
nytt och också med tanke på att begränsa textmassan väljer jag att inte använda 
mig eller ta med några exempel från dessa. Den totala mängden textmassa för 
analys reduceras därmed till att omfatta 87 sidor. 

Tolkningen av textmassan utmynnade i en strukturell uppbyggnad av 
resultatredovisningen i tre huvudteman: Dialogiska möten, Dialogen som 
styrningsfilosofi och Dialogen tar olika gestalt. Första temat består av en beskrivning 
och en analys av materialet i sin helhet. Andra temat sätter fokus på 
styrningsfilosofin medan tredje temat presenterar dialogens gestaltning inom 
ramen för den presenterade styrningsfilosofin. Resultatredovisningen avslutas med 
några sammanfattande kommentarer. 

En översiktlig beskrivning av de tre huvudteman inleder 
resultatredovisningen.

Översiktlig beskrivning av resultatets huvudteman 

Dialogiska möten 
Hela textmassan består uteslutande av muntlig kommunikation mellan 
människor. Kommunikationen består av samtal, dialoger och monologer. Samtal 
använder jag som allmän beteckning för det som utspinner sig mellan deltagarna. 
För att samtal ska klassificeras som dialoger ställs vissa kvalitetskrav på dessa. Med 
hjälp av de framtagna analysredskapen urskiljs och avgränsas dialogsekvenser och 
görs till föremål för analys. Ett alternativt sätt att förklara hur de olika begreppen 
förhåller sig till varandra är att säga att allt prat mellan personerna i studien som 
inte är dialog eller monolog är samtal. Eftersom det är dialogens gestaltning som 
undersöks har jag valt att kalla beskrivningen och analysen av textmassan i sin 
helhet för dialogiska möten. 
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Dialogen som styrningsfilosofi
Av syfte, frågeställningar och titel för uppsatsen framgår att studien har två 
fokusar. Att formulera övergripande mål för en pedagogisk verksamhet handlar 
om att utforma styrningen av en verksamhet på lokal nivå. Med andra ord rör det 
sig om hur styrningsfilosofin tillämpas i ett praktiskt sammanhang. Hur ser den 
styrningsfilosofi ut som ligger bakom gruppens uppdrag? Hur kommer den till 
uttryck? En beskrivning och en analys av styrningsfilosofin presenteras. 

Dialogen tar olika gestalt 
Inom ramen för den uttalade styrningsfilosofin undersöks dialogens gestaltning. 
För att undersöka dialogens gestaltning görs nedslag i textmassan. Fallstudiens 
syfte är således inte att visa på de faktiska målformuleringar som dialogerna 
slutligen resulterar i utan att beskriva och analysera hur dialogen gestaltas under 
processens gång. Resultatredovisningen av dialogens olika gestaltning i praxis 
samlas inom detta huvudområde. 

Varje huvudtema inleds med en beskrivning och avslutas med en sammanfattande 
teoretisk analys. Eftersom studien handlar om dialogen väljer jag att inte bara 
beskriva och analysera dialogens gestaltning utan också visa en del direktciterade 
dialogsekvenser som analysen grundas på. De personnamn som används är 
fingerade. Eftersom resultatet visar att dialogen ofta föregås av en monolog ges ett 
antal exempel på sådana alternativt beskrivs dessas innehåll eftersom monologerna 
tillför värdefull information och bidrar till ökad förståelse. 

Dialogiska möten 

Fallstudien sker i en autentisk miljö och har således inte tillskapats på initiativ av 
mig som forskare med specifikt intresse av att undersöka dialogens gestaltning. 
Intentionerna för gruppens möten är givna utan påverkan av mig som forskare. 
Deltagarna förutsätts att via kommunikation med varandra utföra sitt uppdrag. 
Det är kommunikationens dialogiska inslag som är studiens fokus. 

I den fysiska miljön står ibland surrande teknisk apparatur som teknisk 
expertis använder för visning av framtagna prototyper till dokumentets 
utformning. Teknikernas uppgift är att i dialog med gruppen ansvara för 
utformningen. Vid redovisningar i form av monologer använder sig deltagarna 
själva ibland av overheadapparater för att visa sin framtagna text. Det förekommer 
också att skisser ritas på tavlan liksom att material delas ut för genomläsning under 
mötet.

Stämningsläget i studiegruppen präglas av en öppenhet. Atmosfären är 
tillåtande. Skämtsamma stunder med humor, skratt och glam varvas med 
allvarsam koncentration på arbetsuppgiften. Vid vissa tillfällen gör sorl, surr och 
prat i munnen på varandra det svårt att urskilja vad som sägs. Det gäller speciellt 
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de dynamiska dilogerna kring måldokumentets strukturella utformning. En mer 
allvarsam stämning och till och med avvaktande tystnad märks när det gäller 
måldokumentets innehåll. 

Resultatet av flera omgångars avlyssning av bandinspelningarna och 
bearbetning av hela textmassan visar att det finns strukturella likheter mellan 
enskilda möten och när samtliga möten betraktas som en helhet. Dialogen föregås 
oftast av en monolog som sedd ur ett helhetsperspektiv blir till ett växelspel 
mellan monolog och dialog. Det visar sig också att frågan och dess mening 
genomgående är, precis som Gadamer anser, en viktig faktor för att skapa en äkta 
dialog. 

Dialogen som styrningsfilosofi 

Den styrningsfilosofi som ligger till grund för gruppens uppdrag kommer främst 
till uttryck vid gruppens första möte. Vid starten är det ledaren Lars som träder 
fram och blir den som dominerar scenen. Han gör det i avsikt att informera 
gruppen om uppdraget. Vem är då Lars? Han är inte en tillfällig ledare för detta 
ändamål utan är också den högste chefen för den grupp han leder. Lars äger själv 
den mesta av mötets första halvtimme. Under temat Ledaren och styrningen
presenteras styrningsfilosofin och ledarens roll i denna. De dialoger som 
uppkommer med anledning av det uppdrag gruppen har redovisas under temat 
Reflektioner om uppdraget leder till dialog. Respektive tema avslutas med en teoretisk 
analys.

Ledaren och styrningen 

Ledarens första uppgift är att informera gruppen om uppdraget, den styrning som 
ligger bakom och principerna för valet av deltagare.  

Ledaren konkretiserar uppdraget 

Vad är det gruppen ska göra? För att få svar på den frågan ber Lars gruppen att 
läsa igenom tre papper som handlar om vad som gjordes i projektet föregående 
höst och ett seminarium som hölls då. I dokumenten från seminariet finns de två 
frågor som utgör underlag för gruppens arbete med måldokumentet. Hur ska det 
se ut? Vad ska det handla om?

Ledningsgruppens beslut styr   
Av Lars’ information framgår att seminariet resulterade i ledningsgrupps beslut 
om uppdragets inriktning. Lars för in ledningsgruppen som en betydelsefull faktor 
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för styrningen av arbetet. Av det han säger framgår det att han själv som chef 
ingår i denna grupp tillsammans med politiker från Barn- och ungdomsnämnden 
och från Kommunstyrelsen.  Ledningsgruppen är således den grupp som styr både 
inriktningen på utvecklingsarbetet och i vilken form detta ska ske. 

Lars: Vi ska skriva ett måldokument eller göra ett måldokument som handlar om dom 
här utgångspunkterna och kalla det för utvecklingsområden16, som fanns med ända 
sen starten hösten 1997, och vi skall hålla oss till det. Och sen gav man då i uppdrag 
att skapa den här gruppen och att det ska på något sätt handla om att … det ska vara 
någon typ av IT-version. 

Jag tolkar det som att Lars i egenskap chef har haft ett stort inflytande på det 
beslut ledningsgruppen tagit. Det gäller med Lars’ ord att … “skriva ett 
måldokument” eller med andra ord att fylla utvecklingsområdena med innehåll. 
Men det finns också ett annat perspektiv i och med att han använder orden … 
“eller göra ett måldokument”. Jag vill peka på dessa två distinktioner mellan att 
skriva och att göra eftersom det visar sig att detta har betydelse för hur 
tyngdpunkten på dialogens ämnesmässiga innehåll fördelas under processens gång.  

Arbete i verksamheten ska påverka innehållet i det lokala 
styrdokumentet
Lars anser med ledning av de diskussioner som förts att måldokumentet måste bli 
till en vision om framtidens skola. Grunden till måldokumentet finns att hämta i 
den rikhaltiga dokumentation från olika utvecklingsarbeten som finns alltsedan 
projektets start. Gruppens arbete med att skriva måldokumentet ska således styras 
av och bygga på vad som sker i verksamheten.  

Lars: Jag kan säga att det finns mycken dokumentation, för vitsen med hela projektet 
var ju att vi skulle jobba med det under en längre period. Vi skulle ta fram olika sätt 
att arbeta, jobba med … vad ska vi säga, hitta olika utvecklingsplaner, utvecklingssätt 
och på nåt vis genomföra det här dokumentet så att man känner igen det. Då det blir 
skrivet ska man känna igen det, det här har vi jobbat med, det här har vi tänkt oss.  

Utvärderingar som stöd för utformning av styrdokumentet 
I detta sammanhang för Lars in mig i bilden genom att hänvisa till mina rapporter 
från tidigare faser av projektet. Jag blir synliggjord och träder fram som ett jag i 
gruppen. Från att ha varit en tyst iakttagande observatör sysselsatt med 
bandinspelning av mötet kliver jag för en kort stund in i mötet med 
kompletterande kommentarer kring den bild som Lars ger av den 
sammanställning av utvecklingsarbeten i verksamheten som jag identifierat vid 
tidigare datainsamlig. 

16 Dessa åtta utvecklingsområden är Barnet/eleven i centrum, Entreprenörskap, Flexibel organisation, 
Förändrad arbetsmiljö, Verklighets-/vardagsanknutet lärande, Förhållningssätt, Gemensamt ansvar för 
helheten, och Allmänt, övergripande. De fyra sistnämnda ingår i ramen för denna studie.  
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Ledaren i gruppen 

Lars använder många “vi” i sin information om uppdraget till gruppen. Vilka är 
då “vi”? Vissa är lättare att placera som exempelvis när Lars anknyter till den 
kallelse som gick ut till mötet. Hans formulering … “att vi ska träffas i princip en 
gång i månaden …” inkluderar honom själv. Den aspekten finns också i hans 
beskrivning av uppdraget. 

Lars: Vad är det vi ska göra? Det är ju himla intressant. Vi ska göra ett himla stort 
jobb egentligen det här halvåret. Vi ska försöka få till den här planen, måldokumentet 
för barn, ungdom, kultur och fritid. Det är det som är vårt arbete.  

Här råder det ingen tvekan om att Lars räknar sig själv till de “vi” som har ett 
stort arbete framför sig under halvåret. Övriga personer som utgör “vi” får tillfälle 
att presentera sig med namn, vilken funktion de har och var de arbetar. Däremot 
säger den passiva formuleringen … “Det är inplanerat …” inte vem eller vilka 
som har planerat träffarna. När ett par i gruppen konstaterar att en av de 
föreslagna dagarna är en helgdag uttrycker sig Lars som att “vi” har gjort fel. Men 
vilka som är “vi” framgår inte. Inte heller är det klart vilka “vi” som bestämde att 
gruppen skulle bestå av tio personer. Principerna bakom uttagning av förklaras 
men fortfarande är vilka “vi” höljt i dunkel.   

Lars: Tanken var att vi skulle ha en sammansättning här som skall vara så allsidig som 
möjligt, att vi ska finnas med från förskolan till gymnasieskolan och från kultur och 
fritid. Och det stämmer nog ganska bra. Vi skall finnas med så olika typer av personal 
som möjligt. På något sätt tycker jag att vi klarat ut det. 

Inte mindre än fyra gånger förekommer ett obekant “vi” utan närmare förklaring 
till dess Kalle yttrar sig. Av det ledaren säger blev gruppen i själva verket kom 
gruppen att bli något större, 14-15 personer, för att tillgodose en bred 
representation.   

Kalle: Och du har väl bra valt förståndigt folk? 
Lars: Jaa. Förståndigt folk. (Skratt). 

Av Lars’ skrattande reaktion att döma och det allmänna skratt som följer kommer 
Kalles “du” som en bekräftelse på att det är Lars som står bakom urvalet. Min 
bedömning är att han har så pass stor kännedom om sin personal att den slutsats 
Kalle drar är rimlig. Men jag kan tänka mig att han haft någon eller några 
rådgivare vid sin sida. Sen skratten lagt sig tillfogar han … “det är klart att det 
finns ju förväntningar på er också … att ni finns här därför att vi tror att ni är 
rätta personer”. Av det han säger tolkar jag det som att han valt personer som han 
tror ska klara uppgiften. 
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Ledaren styr arbetets uppläggning i dialog med deltagarna 

Ledaren Lars tar upp hur han tycker att gruppen ska bedriva sitt arbete. Han 
föreslår att arbetet delas upp på något sätt för arbete i mindre grupper. 
Smågrupperna arbetar mellan gruppträffarna med exempelvis var sitt 
utvecklingsområde för att sen berätta för hela gruppen vad man kommit fram till.  

Ledaren inbjuder deltagarna till dialog 
Lars testar sina funderingar på arbetets uppläggning genom att ställa frågor till 
deltagarna för att på så sätt öppna för dialog. Hur funderar ni? Få höra mera? Är 
det någon som har några frågor? Behöver tid friläggas för arbetet? Efter en stunds 
tystnad är det Pamela som svarar Lars. Hon håller med om att det är vettigt att 
dela upp arbetet för att det som skrivs ska få ett meningsfullt innehåll.  

Pamela: … och då tror jag man får jobba en del med vad är det egentligen vi skriver. 
Som en sån där sak, man skriver det och så börjar man fundera, vad innebär det 
egentligen … Och det tar ju tid och det behöver man ju liksom … bolla fram och 
tillbaka för att komma fram till om det egentligen är en klok skrivning.  

Någon mer utvecklad dialog blir det i det här läget inte frågan om. Det visar sig 
att deltagarna inte genast är redo för att ta ställning.  

Reflektion leder till dialog 
Henrik visar att han funderat på hur arbetet skulle kunna läggas upp tidsmässigt. 
Han lägger fram sitt förslag i form av en fråga om inte träffarna kunde vara i form 
av heldagar med motiveringen att arbetet tycks så omfattande. Men då möts han 
av protester både från Måns och från Lars. Måns menar att det inte går att vara 
borta från arbetet så länge och Lars tycker inte det är ett effektivt sätt att arbeta. 
Någon gemensam mening om hur arbetet ska bedrivas uppstår inte i detta läge. 
Så småningom är det Guns replik som fokuserar den frågan.  

Gun: Men skulle det vettigaste vara då att dela upp, upp det här med områdena då, 
att man är några då som sätter igång och jobbar och sen när vi träffas i den här 
gruppen så .. då presenterar man det som man har tänkt och så hjälps vi åt att hitta … 
Lars: Ja. Hm. 
Gun: … formen. För att jag tror att annars så kommer vi inte igång.  
Lars: Nä. 

Dialogen som följer på Guns fråga består av korta repliker mellan Lars och Gun. 
Dialogen övergår i handling som Lars tar initiativ till.  
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Ledaren leder och organiserar arbetsfördelningen 
Lars organiserar indelningen i mindre grupper genom att skriva rubriker på 
tavlan. Bland övriga deltagare ersätts dialogen av intensiva samtal, sorl och skratt 
mellan mindre grupper av deltagare. Ljudnivån är hög.  

Lars: Ska vi göra så här att .. vi tar, tycker jag, fem minuters funderingar så här huller 
om buller och sen ska ni fram och skriva ert namn här. 
Pamela: Jag och Olle var väl lite intresserade av att ta det där tekniska och 
layoutmässiga och fundera kring det, det får gärna vara nån fler.  
Lars: Vi gör så här… då ni känner att ni vill så går ni fram och skriver ert namn 
någonstans.

Under tiden som deltagarna går fram till tavlan och skriver sitt namn under det 
utvecklingsområde han eller hon vill börja jobba med utspinner sig dialog i 
gruppen som handlar om att detta är en start på arbetet och att man senare kanske 
måste tillhöra en annan grupp för att arbeta med något av de andra 
utvecklingsområdena. En del deltagare har också funderingar på vad som redan 
finns nedskrivet om det valda området. De som inte är närvarande vid mötet 
tilldelas ett område. 

Lars’ dialog med gruppen om hur arbetet ska bedrivas speglar den roll han 
som ledare har. Först tar han ställning mot Henriks’ förslag om heldagsträffar. När 
han vill få tillstånd en dialog med gruppen om hur arbetet ska bedrivas blir den 
efterföljande dialogen ganska mager. Endast Pamelas och Guns inlägg ger Lars 
någon vägledning. Däremot går samtalens vågor vid sidan om höga i samband 
med formering i grupper. Lars tar fasta på Pamelas och Guns synpunkter när han 
övergår till att i handling organisera upp arbetet, summera resultatet samt med 
tveksamhet, efter en fråga från Måns, också fatta beslut om sammankallande i 
smågrupperna.

Måns: Är det första namnen som är sammankallande, eller?   
Lars: Jaa. Ska vi ha det så? Ska vi säga att den som ändå står först då … 
Måns: Ja. 
Lars: … i varje grupp, den som var snabbast att skriva, den får också äran att se till att 
gruppen träffas, men det, men det är ett gemensamt ansvar. 

Reflektioner kring styrningsfilosofin leder till dialog 

Den av ledaren konkretiserade styrningsfilosofin som ligger bakom gruppens 
uppdrag ger under processens gång upphov till en del reflektioner. Dessa kommer 
ofta till uttryck som en fråga vilken leder till att en dialog utvecklas.  Hur gestaltas 
den dialog som följer på frågan? Det kan bli en dialog som söker sig fram, en 
dialog där frågans mening påverkar dialogens gestaltning, en dialog där frågans 
innebörd förändras samt en dialog där förståelse skapas.  
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En dialog som söker sig fram 

En dialog som söker sig fram karakteriseras av att det finns ett sökande efter 
svar på en viss fråga. Repliken blir lång och trevar sig fram allteftersom 
frågeställarens tankar går. Ett långt reflekterande utlägg om sakernas tillstånd 
föregår frågan. Ett exempel är när Kalle tar upp en fråga som har att göra med 
om hur centrala förordningar påverkar innehållet i måldokumentet. Både 
Kalles sätt att uttrycka sig och hans dröjande tonfall tyder på en osäkerhet och 
ett sökande efter att komma till klarhet i sakfrågan.  

Kalle: Jag sitter ju och funderar på det här med .. dom här lite formella bitarna 
omkring det här. Det är ju så att kommunen ska ha en skolplan som politikerna tar 
och det är alltså vi som sätter upp mål för verksamheten, sen är det ju så att varje skola 
är ju skyldig att ha en lokal arbetsplan. Då är ju tanken att när man går in på skolorna 
här, då ska man alltså komma till vad varje skola ska göra. Sen finns det också en 
förordning om att vi är ju skyldiga att göra en skriftlig utvärdering, 
kvalitetsredovisning, och det ska ju då vara uppföljningen kring den här skolans 
arbetsplan. Men i den biten så finns det ju då också förutom dom här punkterna saker 
från förordningarna och läroplanen som vi är skyldiga att ha med i den lokala 
arbetsplanen, att man skulle på nåt sätt få med dom bitarna också som vi är skyldiga 
att ha med i arbetsplanen. Och hur skulle man bära sig åt då? 

Kalles reflekterande fråga riktas inte specifikt till Lars, men det är Lars som 
bemöter Kalle. I sin första långa replik utvecklar dock Lars frågan som jag 
uppfattar det i en annan riktning. Kalle undrar över innehållet men får ett svar av 
Lars som får sin betoning på dokumentets struktur, alltså om “att göra” 
inriktningen. Men det kan också vara så att han i inlägget för ett reflekterande 
resonemang på väg mot att möta Kalles frågeställningar. Det kanske är bara på 
ytan som det tycks som att deras inlägg går isär? 

Lars: Det som, det här, det som jag tyckte var som en finess med det här, va, alltså 
oavsett om man har en frukt här, där har man skrivit om vad hur vi tänkt arbeta med 
det här konkret och då ska det vara som en viss form på det här så att det står där 
också hur utvärderingen ska ske. När ska det ske? Sen ska den då tillbaka. Den ska in 
där, va. Och där kan det då hända då att, ja menar då har man avslutat, då kanske den 
där frukten ramlar ner och blir en fallfrukt eller någonting.  

Kalle håller fast vid sin riktning. Han vill nå klarhet och fortsätter på den väg han 
var inne på. Nu är Kalle mer bestämd i ton och uttryckssätt. Som exempel på det 
är att han använder ska ha med.  

Kalle: Internationalisering. 
Lars: Jaa. Men … 
Kalle: Syo- verksamhet ska vi ha med.  
Lars: Men då är .. det är det där som jag är lite frågande kring därför, jag vet det finns 
ju dom här. Det står utvecklingsområden. Alltså att .. att den diskussionen hade vi. 
Men det får man ju kolla med politikerna. Men annars vet jag inte om, men det kan 
vara som du funderar över, ska det ändå finnas för att det står någonstans att det ska 
finnas?
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Det finns en tvekan i Lars’ andra och tredje replik vilket tyder på att han tänker 
till och möter Kalle i dialogen. Dialogen dem emellan fortsätter under ytterligare 
några replikskiften. Ingen av de andra bidrar aktivt i dialogen men vid vissa 
tillfällen framgår deras tysta engagemang i dialogen genom instämmanden till det 
som sägs. Vare sig Kalle eller Lars kan med säkerhet säga vad förordningen säger. 
Sökande efter klarhet i sakfrågorna, som Kalle är ute efter, kan inte direkt 
tillgodoses i dialogen. För att få klarhet Lars drar slutsatsen att kunskap behöver 
införskaffas utifrån för att bringa klarhet i sakfrågorna. Trots denna slutsats sker 
ytterligare ett antal replikväxlingar innan Lars avrundar dialogsekvensen. Han 
lämnar frågan och uppmanar deltagarna att komma med fler frågor och 
funderingar kring uppdraget. 

Frågans mening påverkar dialogens gestaltning 

Måns vill få klarhet i för vem måldokumentet skrivs. Korta och koncisa frågor 
leder till att börja med till korta svar av Lars. Men den mening som ligger i frågan 
får ett för en oinvigd ett kryptiskt svar. Men Måns ger intryck av att förstå vad 
det hela handlar om och ställer en följdfråga. Lars’ svar på den frågan är ett mer 
direkt svar. 

Måns: För vem gör vi det här nu då? 
Lars: Vi gör det för … för, … jaa …, för vem gör vi det här? … Men i första hand så 
tycker jag det är för dom som står i mitten av trädet. 
Måns: Kommer dom att läsa det här? 
Lars: Vi ska göra det så att dom gör det. 
Måns: Jaha. För det är ju viktigt. 
Lars: Jaa. 

När sen Måns ställer sin tredje fråga förhåller sig Lars mer avvaktande vilket får 
Måns att säga vad han själv tycker.  

Måns: Kommer dom att få skrivning på det här? 
Lars: Njaa … 
Måns: Ja, det borde det vara. Det här ska du kunna som ett rinnande vatten. Det är 
det här som gäller. 

Då bemöter Lars och Carola honom med ett svar i annan riktning.  

Lars: Jaa. Inklusive all personal också. 
Carola: Det är personalen som borde få skrivning på det. 

Hela gruppen brister ut i ett rungande skratt. Sen skrattet har avklingat förändras 
dialogen. De inledande frågornas riktning bibehålls till att börja med och 
ämnesinnehållet fördjupas till att handla om de vuxnas ansvar gentemot eleverna. 
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Lars: Sen kan vi aldrig garantera någonting, det beror ju på oss själva och jag tror 
också det beror på … alltså hur man då ute i verksamheten använder det här då, med 
barnen kanske.
Måns: Jo, men jag tror att man måste jobba med barnen flera lektioner med det här. 
Gå igenom och tala om, diskutera.  
Lars: Javisst. Man kanske skulle kunna ha, tänkas att innan vi är klara så går man ut till 
eleverna och funderar med dom … verkar det här vettigt.  

Inläggen i hela avsnittet bygger inte direkt på varandra vilket får till följd att 
dialogen inte utvecklas i den riktning Måns’ inledande fråga pekar. I dialogen 
talar deltagarna ibland förbi varandra och utvikningar förekommer. Replikerna 
övergår till att bli till längre repliker mellan Lars och Pamela. Efterhand tar 
dialogen dem emellan en annan vändning Båda tror att måldokumentets IT-
mässiga utformning ska locka eleverna att bli intresserade att läsa dokumentet. 
Måns’ inledande fråga har en mening som deltagarna i dialogen undviker att gå in 
på djupet i. I stället för att mötas i meningsfull dialog kring denna stannar 
replikerna på en ytlig nivå med en ämnesmässig tyngdpunkt på dokumentets IT-
mässiga utformning. Kanske kunde Pamelas och Lars’ sista replikskiften ha blivit 
ingången till en dialog med mening kring Måns’ inledande fråga? Men dialogen 
stannar här. 

Lars: För vitsen är ju då att då får vi det här levande då att det hela tiden och, och en 
tanke som jag i alla fall tänker, det är ju det att, alla känner ju säkert då att vi ska 
också ha nånting där. På det viset blir det mer levande. Och gör man då 
eleverna/barnen mer medvetna om det så kommer dom ju att vilja ha det, va. 
Pamela: Mm. Men sen tror jag också som Carola sa att det är personalen som borde 
ha skrivning på det. Alltså på nåt vis, nu är ju inte alla, alla har ju inte, många har varit 
med i nåt skede, men jag tror ju innan man är hundra färdig med det här så ska man 
ju ut i, höll jag på att säga, gemensam studiedag för allihop då man går igenom, alltså 
vad är tanken här så att varje människa i verksamheten också kan ställa sig … ja, 
åtminstone veta vad det handlar om. 

Frågans innebörd förändras i dialog  

Alla frågor om uppdraget som ställs leder inte till dialog om den frågeställning 
som tas upp utan det blir till en dialog men den handlar om helt andra saker än 
det frågeställaren tar upp. Så sker när Henrik vill få klarhet i ledningsgruppens 
beslut.

Henrik: Nä, jag funderar kring det där med, alltså ledningsgruppen har alltså beslutet 
att följande åtta punkterna ska finnas med. Hur har dom resonerat när dom har 
beslutat?
Lars: Jo, man har … jag tror att det är riktigt det du säger, att dom här åtta punkterna 
skall finnas med, det vill säga det kan kanske finnas fler … 
Henrik: Jo, det var det.
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Så mycket längre att skapa klarhet i dialog kommer man inte. Henrik och Lars 
talar förbi varandra. Å andra sidan verkar Henrik acceptera det Lars säger. Lars 
replik har betydelse eftersom den blir inledningen till en riktning bort från 
Henriks fråga som den därpå följande dialogen tar. Är det måhända en flykt från 
att möta frågeställaren? Uppmärksamheten riktas inte mot Henrik och hans fråga 
utan vänds till dialog med annat innehåll. De som är involverade i dialogen 
vägleder inte varandra för att möta Henriks fråga. Henrik å sin sida håller inte fast 
vid sin fråga utan följer med bort från sin egen fråga och in i den nya riktning 
dialogen tar. Hans fråga förblir obesvarad. Inläggen i dialogen är fragmentariska 
och till vissa stycken obegripliga vilket gör dialogen så ostrukturerad att jag avstår 
från att visa exempel och närmare analysera dialogens gestaltning.  

Det är möjligt att min tolkning att Henrik inte fick svar på sin fråga inte 
stämmer eftersom han lät sig nöja med de svar han fick. Kanske var det detta han 
egentligen frågade efter? 

Förståelseskapande i dialog 

En grupps presentation av sitt förslag på innehåll i ett utvecklingsområde leder till 
Kalles reflektioner hur det politiska styrdokumentet ska uppfattas. 

Kalle: För mig ligger det där fortfarande lite grann, att det här ska vara politikernas 
styrdokument … till oss i verksamheten för att styra vår verksamhet … ja, lite grann 
det här att … vad är det dom talar om att vi ska göra .. i det här dokumentet?  

Under Kalles yttranden hörs i bakgrunden, som bekräftelse på Kalles 
konstaterande att det ska vara ett politiskt styrdokument, deltagares hummanden. 
Den dialog som följer med flera inblandade går ut på att försöka besvara Kalle.  

Pamela: Bete oss bra, i den där punkten. 
Kalle: Ja. Jo men .. alltså dom sätter liksom inga mål här, va, om du förstår vad jag 
menar, liksom, vad, vad eller hur mycket vi ska göra av nånting. Alltså det är bra 
grejer, inte fråga om det, va, men, men just det här att politikerna på nåt sätt ger 
styrning åt oss.  
Pamela: Men nog tycker jag, nog upplever jag att det är som mål att sträva mot det 
här … 
Nora : Det tycker jag också. 
Pamela: … inte tycker jag att man på rak arm man kan säga att så här är det redan 
och .. alltså nog är det här ett mål att det skulle vara så här.  
Måns: Det är inte alls på långa vägar så här.  
Sa: Nä, men jag menar, jag tycker det är ett mål.  
Björn: Det är väl svårt, eller hur utvärderar du dom här nu då? 
Kalle: Ja. 

Kalles undran väcker nya frågor hos andra i gruppen. Det leder till att dialogen 
stannar upp under en kort stund av tystnad innan den fortsätter. Dialogen som 
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följer utmärks av korta parallella inlägg där en person inte hinner säga sin mening 
innan nästa påbörjar sin replik.

Pamela: Kvalitetsmätning hos brukarna. .. Elever, lärare. 
Elinor: Jaa, mobbing utvär-, kan, genom att utvärdera mobbing, så får man ju här,… 
Måns: Jordå. 
Elinor: … och det finns ju på många sätt som man kan … 
Måns: Det är ju den dagliga utvärderingen i skolan … 
Elinor: … kolla upp det här.
Måns: … får du ju fram det här. 
Björn: Är det inte också så att … 
Elinor: Trivsel. 

I den fortsatta dialogen vänder sig deltagare direkt till Kalle i sina repliker. Flera i 
gruppen förenas i en gemensam strävan att skapa en ökad förståelse. En del av 
deltagarna gör det genom att aktivt delta i dialogen, andra genom att visa att de 
håller med det som sägs med ljudliga bekräftelser. 

Björn: … Kalle, jag tänkte är det inte också svårt då att, att ge så direkta direktiv eller 
målsättningar för att, att hur man når upp, uppnår dom här punkterna är ju väldigt 
olika på olika ställen.  
Nora: Olika ställen. Ja, absolut. Absolut.   (Flera instämmanden hörs) 
Björn: Det, det är inget generellt inte, utan, utan det är väldigt olika, och där må ju 
varje enhet och varje skola och varje verksamhetsområde hitta sin lösning på det.  
(Instämmanden från flera hörs).  
El: Och det här tycker jag riktar sig också till varje individ (instämmanden hörs i 
bakgrunden), vårat ansvar att, att .. det är vi som måste se till .. börja med oss själva .. 
(instämmanden hörs). 

Kalle låter sig dock inte så lätt övertygas av vad de andra säger utan ställer nya 
frågor  

Has: Jag, jag ser lite grann så här att, att dom här sakerna ska vi göra, varför ska vi 
göra det? Varför ska vi göra det? 

Kalles inledande fråga leder till andras argumenterande dialog med honom där 
han vid ett flertal tillfällen upprepar samma fråga. Dialogsekvensen med Kalle 
fortsätter med korta replikskiften. I dialogen finns en strävan att skapa förståelse 
för arbetet med måldokumentet och mening med dess funktion. Deltagarna 
försöker vägleda Kalle mot en ökad förståelse. Pamelas och Noras repliker blir på 
sätt och vis en slutmarkering på dialogen och gruppen går över till samtal med 
annat innehåll. 

Pamela: Men jag menar det är ju ett mål, det är ju ett mål, det är ju första paragrafen 
om vi säger i läroplanen. Det, det är ju ett mål som finns. Och det är ju inte nåt som 
vi … heller behöver som skriva igen .. utan det här är ju våran, alltså inom, det här är 
ju våra stora grejer nu som, som våra mål.  
Nora: Jaja men.
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Sammanfattning och teoretisk analys 

Analysen med fokus på Dialogen som styrningsfilosofi visar att det är genom ledarens 
kommunikation med gruppen som styrningsfilosofin uttrycks. Av informationen 
till gruppen tolkar jag det som att det finns en medveten styrningsfilosofi bakom 
gruppens uppdrag, en styrningsfilosofi som konkretiseras av ledaren för 
uppdraget. Det finns fog för att betrakta ledaren som skapare av styrningsfilosofin 
tillsammans med de lokala politikerna. Styrningsfilosofin säger att 
måldokumentets innehåll ska växa fram från det som sker i verksamheten. Jag 
tolkar det som en praktisk tillämpning av den fördjupade deltagande 
målstyrningens styrningsfilosofi. Denna utmärks av att styrningen byggs upp 
underifrån i dialog och samverkan (Ds 2001: 48). Hur ska detta gå till? En hel del 
exempel på vad som sker i verksamheten finns dokumenterat. Lars uttrycker detta 
som att gruppen ska styras i sitt arbete av innehållet i dokumenten men tillägger 
att även aktuella arbeten från verksamhetshåll bör beaktas. Jag tolkar detta som att 
det finns ett önskemål om att deltagarna i gruppen ska gå in i dialog med 
textmaterialet. Det är viktigt, säger han, att man ska känna igen sig. Min 
förförståelse och kunskap om tidigare faser av projektet säger mig att projektet av 
allt att döma har nått en kritisk punkt där det gäller att komma till konkret 
handling. Ett steg i den riktningen är ledningsgruppens beslut att tillsätta en grupp 
för det konkreta arbetet. Frågan är hur dialogen gestaltar sig när deltagande 
målstyrning tillämpas i praxis? 

Lars framträder här som ett “jag” i gruppen, både i kraft av den befattning 
han har men också som en aktiv ledare av gruppens arbete. Det är också han som 
tar initiativ till att leda och fördela arbetet efter hörande av gruppen. Av allt att 
döma har han stort inflytande i ledningsgruppens beslut och är också den som ska 
se till att dess beslut verkställs. Hans information till gruppen om uppdraget 
betraktar jag som en monolog eftersom det är han som talar så när som på övrigas 
presentation av sig själva och ett par kommentarer från dem. Monologen har 
stora likheter med Markovás (1990) sätt att se på monologen som att den kan 
vara dialogisk till sin natur. Den riktas mot andra personer men den bygger inte 
på omedelbar respons från dessa. Att jag tolkar det så beror på att den innehåller 
en hel del information som riktar sig till gruppen, information som han är 
angelägen om att gruppen ska få och behöver för sitt arbete men som han i det 
läget inte förväntar sig någon respons på. Efter sin inledande information inbjuder 
han gruppen att komma med frågor. Deltagarna behöver lite tid för reflektion 
innan frågor kommer. Dessa leder till en dialog i första hand med ledaren. 

Vad är det som utmärker dialogen mellan Kalle och Lars? Hur gestaltas det 
till innehåll och interaktion? När jag försöker förstå hur jag ska tolka situationen 
vänder jag mig till mina källor Bakhtin, Buber och Gadamer för att stöd för min 
analys. Lars låter sig inte i sin första replik, som Gadamer (1994) förespråkar, ledas 
av det ämne Kalle tar upp utan placerar in frågan i sitt strukturella tänkande med 
metaforiska symboler. Kalles inledande fundering med en avslutande fråga och 
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innehållet i Lars’ replik till Kalle gör att jag med stöd av Bakhtin och Buber ser 
att det rör sig om en dialogisk monolog. Utmärkande för den är att Kalle och 
Lars befinner sig till synes i en dialogisk relation men framstår ändå som två 
personer som är alltför upptagna av sig själva för att rikta hela sin uppmärksamhet 
mot den andre. Men i de följande replikväxlingarna är uppmärksamheten mer 
total och där talar personerna inte förbi varandra. Utmärkande för interaktionen 
dem emellan blir till ett kunskapssökande i dialog. 

Enligt min tolkning bidrar Lars till att leda både Måns’ och Henriks fråga till 
dialog med annan mening än vad frågeställaren avsåg. Måns’ fråga leder 
visserligen till en dialog men denna får en riktning bort från kärnfrågan. 
Utvikningar från ämnet gör att dialogen så småningom rinner ut i sanden. 
Henriks fråga leder till ett samtal där fler än Lars är inblandade. Replikväxlingarna 
ser till strukturen ut som en dialog men uppfyller inte dialogens kvalitetskrav på 
innehåll och interaktion. Skillnaden i förhållande till dialogen med Kalle är att i 
den dialogen närmar sig ändå Lars och Kalle varandra i sitt kunskapssökande efter 
relativt många replikväxlingar. 

Dialogen tar olika gestalt 

En närmare analys av de dialogiska mötena visar att dialogen under detta tar olika 
gestalt. Dessa presenteras under två teman, Dynamiska dialoger och Monologer och 
dialoger i skapande av texter.  

Dynamiska dialoger 

Med dynamiska dialoger menar jag dialoger där aktiviteten är hög och flera 
personer är inblandade.  

Metaforiska monologer som inledning till dialog 

Hur ska dokumentet se ut? Lars ritar och berättar hur han kan tänka sig att 
måldokumentets struktur byggs upp och använder ett par utvecklingsområden 
som exempel. Han kommer därmed in på “att göra” – perspektivet. När han har 
uttömt det han vill säga om strukturen är det dags för en person att bli ett 
tydligare “jag”. Det är Pamela som vill ta vid när Lars slutar. Några korta repliker 
växlas med Lars. I dessa repliker finns två metaforer, trädet och tjugotaggare, som 
ska komma att bli inledningen till en lång svit av metaforer. Lars uppmuntrar 
Pamela att berätta och hon gör det med hjälp av att rita på tavlan hur hon tänker 
sig utformningen av dokumentet. Hon använder sig sammanlagt av ett tjugotal 
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metaforer. De allra flesta har anknytning till träd, exempelvis grenar, björk, frukt, 
äpplen, rötter och näring. Vanligast förekommande är äpplen.  

Pamela: Det behöver inte vara ett träd, men jag tyckte, jag tänkte på det här med 
äpplen och skola och kunskap.  

Lars kommer in då och då. Med sina korta inpass spär han på med fler metaforer. 
Till att börja med framstår hans kommentarer som kompletteringar till Pamelas 
berättelse, men så händer plötsligt något med dialogen. Den blixtrar till.  

Lars: En asp måste det ju vara! Det måste vara en asp. 
Carola: Asp tänkte jag på. 
Pamela: Men den har ingen frukt. Dom har ingen frukt, asphängen. 
Gun: En asp med stora löv. 
Lars: Jo, det kan man göra.

Det är som att dra ur proppen i gruppen. Lugnet i rummet förvandlas till allmänt 
surr. Bitvis är det svårt att vid avlyssning av bandupptagningen urskilja vad som 
sägs.

Metaforiska dialoger engagerar många 

Sex personer bidrar aktivt med kreativa förslag på måldokumentets strukturella 
utformning. Inläggen är fulla av liv och bygger på varandra i ett gemensamt 
givande och tagande. Fler metaforer kommer till eller metaforer som Pamela 
introducerade används av andra i replikerna. Så här kan det låta i dialogen: 

Olle: Jag tänkte när jag såg rutnätet där att det hade ju kunnat vara en byggnad, ett 
hus. Och så med fönster och några och dom som jobbar med dom, till exempel 
förhållningssätt så ligger det i det fönstret kan man gå in där och titta. 
Gun: Men om det är nåt svart och mörkt rum … 

Guns replik utlöser dånande skratt i hela gruppen. Klimatet i gruppen tillåter 
uppsluppenhet och öppenhet. Deltagarna fortsätter med att under skratt och 
humor bidra med kreativa förslag på dokumentets utformning.  

Olle: Förhoppningsvis lyser det i alla fönster till slut.  
Nora: (Halvskrattande)Jag tycker det där med äpplen var mycket trevligare. 
Lars: Man kan ha gardiner på halv glänt. Nä, men det här kan ni ju .. egentligen .. 
Det här kan vi ju … 
Pamela: En senare fråga. 
Lars: Det här kan vi ju lösa på något vis. Jag tycker att trädet är en bra idé för att det 
är ju som du säger man skulle kunna ha det som en plansch om man har öppet på 
olika ställen, samtidigt kunde man ju tänka sig ett hus eller en skolgård eller vår stad 
eller, ja, man kunde ju tänka sig många olika grejer.  
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Nora: Men det som är bra med det här trädet som symbol om man nu ska ta det för 
det, så har du ju det liksom, hemmet, rötter, du har stammen, det som händer på 
fritiden och uppåt och sen har vi då trädkronan, kunskapen, äpplen och … hela det 
köret så att säga. Alltså symboliken är väldigt bra och jag tror att ska man göra något 
som är estetiskt snyggt och som har en symbolik som fungerar, som väldigt många, 
alltså i den kulturram vi är i, så tycker jag att, det är att föredra framför en bild på vår 
stad till exempel.

Intensiteten i dialogen går in i ett lugnare skede för att upphöra i och med att 
Lars kommer in på andra frågor.  

Metaforiska dialoger som en röd tråd i de dialogiska mötena 

Lars’ och Pamelas metaforiska dialoger om dokumentets strukturella utformning 
får följdverkningar för dialogens fortsatta gestaltning. Vid ett antal till fällen under 
arbetets gång med måldokumentet använder deltagarna sig av olika symboler som 
förslag till dokumentets strukturella utformning. När inte ord räcker till formar 
Måns han andra ljudliga illustrationer. 

Felicia: Om man tänker på en asp då tänker man ju en asp med höstfärger. 
Lars: Joo. Ja.  
Felicia: Alltså enormt vackra färger.  
Pamela: Hm. 
Lars: Men då, då pratar ni med Arne.  
Måns: Ska vi ha det där aspljudet också, det finns ju på hösten? Har ni hört? (Låter 
som det) 
Flera: Joo. 
Måns: Det är vackert. 

Dialogen fortsätter i samma stil ännu ett tag till den så småningom når en 
mättnad. Den går till slut in i en rundgång där så mycket mer inte kommer fram. 

En fråga – svar – dialog avslutas med skratt och glam 

Vid ett senare tillfälle kommer Arne, som fått i uppdrag att utifrån gruppens 
tankar om design ta fram en skiss, in och visar och berättar. När han är osäker på 
om han förstått uppdraget rätt ställer han en fråga som någon i gruppen kort 
besvarar eller kommenterar kort.  

Arne: Men alltså dom där visionerna, vad tycker ni att man skulle … ska det va i 
form av en fågel då, eller? … Men ska den flyga eller ska den sitta där? 
Disa: Men om det ska vara en vision då får den flyga.  
Björn: Då måste den flyga. 
Kalle: När du klickar på den så flyger den. 
Arne: Ja, ja. Just det.
Kalle: Då sticker den iväg. 
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Monologer och dialoger i skapande av texter 

Resultaten visar att de dialoger som handlar om styrningsfilosofins tillämpning i 
praxis har en gemensam strukturell uppbyggnad med en monolog som ingång till 
dialog. Monologer följs dock inte alltid av en dialog. Både monologen och 
dialogen utmärks av strävanden att skapa texter med meningsfullt innehåll. De 
utvalda exemplen är på så vis typexempel både för den strukturella uppbyggnaden 
och för den meningsskapande ambitionen. Men de har också specifika särdrag 
som gör dem intressanta för analys.    

Dialogen inleds med en fråga 

En analys av dialogsekvenser som följer efter en monolog där någon presenterat 
en text visar att den dialog som följer dialogen inleds med en fråga.  

Ämnesinnehållet tydliggörs i dialog 
Enligt direktiven ska gruppen skapa ett dokument som förutom förskola och 
skola innefattar fritid och kultur. Vid ett tillfälle vill Felicia att detta tydligare ska 
framgå. 

Felicia: Får jag bara säga … 
Lars: Mm. 
Felicia: … den där punkten, den kulturella verksamheten i skola och på Ungdomens 
hus … ni har bara begränsat det till just Ungdomens hus? Det kanske borde vara hela 
fritiden … eller tänker jag fel? 

Felicias fråga blir upptakten till en dialog med Henrik, Lars och Elinor. Alla 
bidrar aktivt till att skapa en gemensam mening kring formulering av texten.  

Felicia: Att det är i skolan och sen är det på Ungdomens hus, men det bör ju vara 
övrig fritid också … att dom har kulturll verksamhet. Jag tänkte på övriga 
fritidsgårdar.
Henrik: Helt riktigt. Få höra Ulrik vad ni har tänkt. 
Lars: Men behöver det stå? 
Elinor: Jag kan säga varför det blev så här i alla fall. Från början stod det Kulturskolan 
och Ungdomens hus och så var det konstnärlig kvalitet … 
Henrik: Jo, det stämmer.
Elinor: … och då sa jag till Ulrik att om du skriver konstnärlig kvalitet så är det 
många som kommer att fundera, att det här som vi har gjort, duger det här? Är det 
nog konstnärlig kvalitet? Och från det så blev det här med bredd och spets och så 
blev det Ungdomens hus, men visst har ju … 
Felicia: Man tappar bort tycker jag. 
Elinor: Ja. 
Lars: Men kan man inte göra tvärtom? 
Elinor: Vad ska man skriva då? 
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Att dialogen varit produktiv framgår av att både Ulrika och Elinor som tagit fram 
textunderlaget samt flera andra i gruppen instämmer i Lars’ förslag till formulering 
av texten.  

Lars: Alltså antingen så måste man skriva då verksamhet i förskola, skola och fritid 
eller också skriver man ingenting om var utan … den kulturella verksamheten … ska 
ha både spets och djup. 
Felicia: Ja. Precis. 
Elinor: Ja.

Öppenhet i dialogen ger utrymme för olika åsikter 
Dialogen inleds även denna gång med en fråga. Det är Carola som undrar över 
om skrivningen kring den långa vintern och skidåkningen hör hemma under 
utvecklingsområdet Gemensamt ansvar för helheten. Ulrik argumenterar för att det 
ska finnas med. Båda möts i dialogen under några replikskiften. Även andra 
kommer med. Trots att Ulrik visar att han förstår Carolas synpunkter vill han 
dock inte ge med sig. 

Carola: Jag tyckte bara att det var, det finns ju mycket annat i så fall man skulle kunna 
ta upp. 
Elinor: Du tyckte att den låg lite utanför? 
Carola: Ja, den låg lite utanför ett gemensamt ansvar för helheten. Jag tyckte att det 
var en bipunkt. 
Ulrik: Jo, på ett sätt … Men jag har inte gett upp än. Det ska finnas med. 

Dialog med texter 

Ledaren Lars uttryckte vid starten att gruppen i sitt arbete med att formulera 
innehåll i de utvecklingsområden ledningsgruppen beslutat om skulle utgå från 
dokumentation av utvecklingsarbeten i verksamheten. Under denna rubrik avser 
jag att redovisa min analys av hur läsning av en text utvecklas till en dialog med 
texten. Det är Nora som redovisar vad hon, Gun och Henrik har kommit fram 
till när det gäller utvecklingsområdet Verklighets- och vardagsanknutet lärande. Hon 
börjar med att reflektera över det material de tagit del av.  

Nora: Ja. Nu ska vi se här. … Ja, vi har filosoferat väldigt mycket. 
Gun: Ja, verkligen. 
Nora: Vi har då suttit och diskuterat. Det är jag, det är Henrik och Gun. Och vi har 
gått igenom det här materialet, dels ifrån brainstormingen och dels ifrån dom här 
sammanställningarna som har gjorts och försökt ta ut vad är det, alltså vad är det 
utifrån dom här mötena som vi kan ta ut och anknyta till verklighets- och 
vardagsanknutet lärande. Och det som då har kommit fram det är det här … 

Till yttre form är Noras berättelse som följer en monolog från Noras men i 
hennes berättelse ryms en dimension av en reflektion och en dialog med de 
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texter som hon tagit del för att forma den egna texten. Jag förstår det som att hon 
har en ambition att delge övriga gruppen hur hon, Gun och Henrik tolkat den 
text de utgått ifrån. Nora visar i dialogen på deras ambitioner att skapa en text 
med mening, Hon vill också delge andra hur denna mening har uppstått. Nedan 
återges ett par exempel. Den text som gruppen skrivit kursiveras. Den läses av 
Nora.

Vad ingår i barnens, elevernas och ungdomarnas verklighet och vardag … på ett eller annat 
sätt?
Nora: Det är många som har ställt sig frågan. 
Att delaktighet i vardagsbeslut ger ansvarstagande. 
Nora: Det har varit en allmän, så att säga hållning från oss som jobbar med barn och 
ungdomar från 0 till nästan 20 år, alltså oavsett vilket stadium vi har. 
Alla ska förstå syftet och målet med undervisningen.  
Nora: Och här var det alltså gymnasieelever på Ungdomens hus som hade gjort 
någon målformulering där dom hade tyckt just det här, det var oerhört viktigt att ha 
med.
Personlig kontakt mellan vuxen och ungdom ger trygghet och förtroende. 
Nora: Det här med emotionell kompetens eller social kompetens, skapar trygga 
individer i ett föränderligt samhälle. Det är också nånting som har kommit fram. 

Så här fortsätter Nora med ytterligare några punkter de tagit upp och avslutar 
berättelsen med att återge hur de komna så långt med texten ställde sig själva 
frågor kring hur trygghet för barnen kan skapas och hur de körde fast där med att 
skapa en meningsfull text. Noras dialog med den egna texten och strävan att 
åstadkomma ett meningsfullt svar på de frågor hon, Gun och Henrik själv 
formulerade slutar här. Dialogen slutar med en öppen fråga. Svaret på hur skapa 
trygghet överlåts till varje enhet att konkretisera utifrån sin verksamhet. Nora 
berättar också om hur de tre försökt förstå innebörden av verklighets- och 
vardagsanknutet lärande. Detta utvecklas till att också Gun involveras i 
presentation i samverkan med Nora.

Nora: Sen hade, vid vår första träff det här med verklighets- och vardagsanknutet 
lärande, överhuvudtaget. Alltså vad är det för någonting? Det var väldigt svårt att få 
på pränt. Och där satt jag och Gun och vi är inom skolan och Henrik han är inom 
kulturen och vi fick liksom inte ihop det. Tills vi kapade bort verklighets- och 
vardagsanknutet, strök dom två orden och började liksom det här med lärande, vad är 
det för någonting? 
Gun: Det var nästan så att vi tyckte att det här med lärande skulle vara bättre rubrik i 
och med att det här med verklighets och vardagsanknutet nu är under då egentligen, 
att lärande det skulle vara egentligen det som vi enades kring. Det skulle vara lättare 
på något sätt. 
Nora: För jag menar dom lär sig ju viss teori som vi tycker inom skolan är väldigt 
viktig, men dom lär sig ju även på Ungdomens Hus att ta ansvar för fikakvällar dom 
ska ha till exempel. Eller, ja, vad dom än gör när dom är aktiva i en förening, vilken 
förening det än är.
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Nora rundar av den dialogiska presentationen med en sammanfattande reflektion 
och genom att öppna för dialog kring det som presenterats. 

Nora: Man måste ju känna igen sig oavsett om jag är på dagis, är medlem i en 
förening eller är i skolan. Man ska ju känna att det är det här vi jobbar med. Så en 
tillräckligt flummig text som täcker alla behov. Så då tyckte vi att vi har faktiskt gjort 
det rätt bra. Men det var inte lätt måste jag säga.  

Den som fångar Noras inbjudan till fortsatt dialog är Pamela.  

Pamela: Jag tänkte bara på en sak så här spontant, men det här är ju för alla och då 
tänkte jag, man behöver ju inte skriva skolan, fritiden och kulturen utan vi, för det är 
ju vi.

Detta blir till en dialog med några replikskiften mellan Pamela och Gun. Pamela 
ger också positiv respons på gruppens arbete samtidigt som hon kommer med 
förslag till att utveckla texten.  

Sökande efter dialog 

Den sökande dialogen har sin rot i monologen. I denna finns ett sökande. 
Konkret tar det sig uttryck i att det i den presenterade monologen finns inlagda 
kommentarer till texten som visar på att stöd söks både i dialog med 
underliggande textmaterial, ungefär som i Dialog med texten, men också en latent 
förväntan på stöd i en efterföljande dialog. När monologen övergår till dialog 
konkretiseras sökande i språkliga uttryck som: “Hjälp oss nu!” Monologen 
utmärks av att stöd söks för att närmare utveckla det innehåll som presenteras. 
Exemplet utgår från Elinors presentation av hennes och Ulriks arbete kring 
utvecklingsområdet Gemensamt ansvar för helheten. Hon inleder med att reflektera 
över uppgiften och vad hon funnit skrivet om det i dokumenten. 

Elinor: Vilken helhet? Det var jättesvårt att bläddra i alla dom där pappren för att 
dom där punkterna, rubriken Gemensamt ansvar för helheten återkom flera gånger, 
men det var som mycket olika innehåll i det.  

Elinor övergår sen till att läsa en lång text och visa på overhead vad hon och 
Ulrik skrivit. Elinors monolog och slutreplik leder till en dialog mellan henne, 
Gun, Nora och Pamela. Personerna i dialogen förenas i en strävan att skapa 
gemensam mening kring alla de texter som ska produceras. Personerna i dialogen 
skiftar därmed ämne från att dialogen handlar om den specifika text som 
presenterats till att handla om helheten.   

Elinor: Det kommer ju in på det där … var det väl som ni hade, så att det är jättesvårt 
det här.
Gun: Allting går ju in i varann. 
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Elinor: Jag vet inte. Det känns ju som att man måste ju fila … man måste sätta ihop 
och se vad som var i vårt uppdrag. 
Pamela: Det är ju svårt, för det är ju som inga skarpa gränser heller mellan, det är ju 
inte det.
Gun: Allting flyter in i varann.  
Nora: Men en arbetsgång kunde ju vara att man samlade in alla dom här texterna och 
att det är en mindre grupp sen som sitter och redigerar så att säga ihop alltså det som 
ska stå, så att man får så att säga … 
Gun: Precis. (Även fler instämmanden hörs). 
Nora: ... liksom, får ihop, för det finns ju mycket bra, som det har varit här i dom här 
olika grupperna ... men vi pratar hela tiden om samma sak, va, men om man renodlar 
... så kanske man skulle kunna få, alltså utifrån dom här rubrikerna ... 
Gun: Det finns ju då att plocka hos varje kanske då … att man kan göra en ny … 
sammanställning. 
Nora: Men för det behövs det ju ändå en sån här bakgrundstext som man kan arbeta 
med.

Den oavslutade dialogen 
Elinor uppmanar gruppen att hjälpa henne att skapa en text med mening när hon 
vid ett senare tillfälle presenterar en text som utvecklats sen föregående gång. På 
det följer en stunds ostrukturerade inpass kring olika delar av texten. Dessa 
repliker är fragmentariska och binds inte samman till en dialog med mening. 
Tillsammans är inläggen till föga hjälp och vägledning för det gemensamma 
ansvaret att skapa meningsfulla texter som Elinor efterlyser. Detta kommer till 
uttryck i Elinors slutreplik och av det skratt som sätter punkt för detta avsnitt.  

Elinor: Det blev dyra ord dom där få orden som jag … 
(Allmänt skratt bryter ut). 
Elinor: Men tack för hjälpen. 
Nora: det är därför vi är här.  

Den begränsade dialogen som följer på Elinors inledande monolog kännetecknas 
inte av någon högre kvalitet. Dels saknas ett ömsesidigt utbyte av idéer och 
uppfattningar. Dialogen som förekommer är föga dynamisk. Personerna vägleder 
inte varandra med hjälp av frågor och svar med avsikt att åstadkomma gemensam 
mening.

Kan det ringa bidragen till förbättring av innehållet bero på att texten som 
presenterades är för omfattande? 

Sluten dialog 

Med sluten dialog avses både tillfällen när en monolog inte efterföljs av en dialog 
och tillfällen när dialogen begränsas till att ske bland de personer som står bakom 
textutformningen. Exemplet hämtas från ett tillfälle när den grupp på fem 
personer som arbetat med utvecklingsområdet Förhållningssätt redovisar resultatet 
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av sitt arbete. Den skapade texten återges med kursiv stil. Det är Måns som läser 
upp och kommenterar de punkter de skrivit ned. 

Reflexiv monolog 
Måns redovisar gruppens arbete, ger egna kommentarer till varje punkt samt 
bidrar med egna erfarenheter. Några utdrag ur Måns’ reflexiva monolog visas 
nedan. Den text han läser är kursiverad.  

Ömsesidig respekt. 
Måns: Ja. Och vi har skrivit här gäller alla alltså, elever – lärare, lärare – förälder och 
så vidare. Det är mycket viktigt. Och det var ju så roligt. Det var ju så många som 
valde den här punkten. Och det betyder kanske att många tycker att det här är 
viktigt. Och det är viktigt.
Ge beröm. 
Måns: När det finns anledning till det så ska man berömma, absolut, för man kan ju 
se när det gäller barnen hur dom växer. 
Bli medvetna om våra egna värderingar och hur det påverkar vårt förhållningssätt.  
Måns: Jaa. Men jag skulle vilja säga så här. … Efter många års arbete med barn … att 
den här punkten är viktig, oerhörd viktig. Jag skulle vilja säga så att, du kan ha vilken 
pedagogik du vill, om du har ett bra förhållningssätt till barnen så kommer det att gå 
hur bra som helst. Jag är helt övertygad om det. … Och hur vet du det? Har du läst 
det i nån bok? Nää, men jag har jobbat i så många år och jag har märkt att det är så. 
Kan du skapa en god laganda i klassen så kommer det att flyta hur bra som helst. Och 
därför tycker jag att den här punkten är så viktig och central. Vad säger ni? 

Ingen i gruppen reagerar direkt. Måns fortsätter med att berätta ett praktiskt 
exempel från egen pedagogisk verksamhet. Han avslutar med att lämna över till 
gruppen att komma med synpunkter men möts av tystnad.  

Måns: … Därför tycker jag den här punkten ska vi jobba stenhårt med tillsammans 
och få fina formuleringar. Inte bara formuleringar som vi sätter i en pärm utan det ska 
jobbas efter dom. Eller vad säger ni? 
.
.
Måns: Ja … det var väl vad vi har tänkt komma med.  

Måns sista replik antyder en förväntad dialog. Men den uteblir vid detta tillfälle. 
Jag tolkar hans “vi” vid som att det rör hela den stora gruppen. Men hur blir det 
med den saken? Leder monologen till en dialog vid senare tillfälle?  

Sluten dialog 
Det “vi” som uttrycktes av Måns när han redovisar vad gruppen kommit fram till 
beträffande Förhållningssätt visar sig vid andra redovisningstillfället bestå av den 
lilla gruppen på fem personer eftersom ingen utanför den gruppen bidrar till 
dialogen. Då är det Felicia med stöd av Disa som redovisar texten med de 
förändringar som gjorts. 
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Måns: Jodå. Och vi tänker ju inte ändra oss.  
(Allmänt skratt bryter ut.) 
Måns: Nä, men alltså vi måste ju nån gång … 
Carola: Ingen kommer väl att be er ändra .. 
Måns: Nä, men att jag menar att, nog är det här bra, nog är det bra .. 
Felicia: Nä, men problemet var egentligen att vi skulle behöva mer ord. 
Måns: Jaa. … Vi har jobbat hårt med det här så att det är nog bra det här. 
Felicia: Vi tycker att vi har tänkt igenom meningarna noga. 
Felicia (och Disa som fyller ord i hennes mening): Men vi tycker, vi har, vi har suttit 
och tänkt mycket. … Och filat på orden och vridit och vänt och ändrat och bytt ord 
och … 

Måhända bidrar Måns något motsägelsefulla kommentarer, visserligen uttalade i 
skämtsam anda, ändå till att lägga locket på för en vidgad dialog? Efter en stund 
tystnad är det Pamela som ger gruppen sitt erkännande och Måns som förklarar 
arbetet med texten kring Förhållningssätt för avslutat.  

Pamela: Jag tycker det här var jättebra.  
Måns: Så att, vi kan väl säga att en av punkterna är färdiga. Ni andra får väl jobba, ni 
får väl jobba lite extra. 

Dialog utvecklas över tid 

Med dialogens utveckling över tid avses att när ett ämnesinnehåll presenteras 
första gången uppstår ingen dialog. Men när samma utvecklingsområde utvecklats 
och ånyo presenteras för gruppen visar det sig att några av gruppdeltagarna i 
dialog med presentatören bidrar med synpunkter som för arbetet framåt.  

Lars inleder med att berätta vad han och Kalle kommit fram till när de 
arbetade med utvecklingsområdet Allmänt övergripande. I sin monolog växlar han 
mellan att återge vad han och Kalle pratat om med allmänt reflekterande frågor 
och frågor som han direkt vänder sig till gruppen med.  

Lars: Det vi började med det var IT. … Vi hade allmänt övergripande, och på nåt sätt 
så … så tänkte vi väl så här att där måste sånt finnas, som inte täcks in utav det som 
finns under dom andra på nåt vis. Sen pratade vi om att det måste finnas grejer om 
det här, till exempel beskriva hur ser vår organisation ut, vilka elever finns, vilka 
enheter finns ... Rektorernas vision, och jag tycker att dom här rubrikerna här … 
reflektion och dokumentation … kvalitetsarbete. Så skulle man kunna ta från dom 
här. … Vad är det som inte täcks in av allting annat? … Vi hade det här: prioriterade 
områdena som rektorerna tog fram. Är det nånting som man skulle ställa upp och ta 
fram som prioriterade områden? Till dom här så finns det ju texter bakom som man 
kan kanske formulera om. Jag vet inte. Vad säger ni om det? … Språket har vi inte 
lyft fram. ... Men här finns dom. … Förstod ni hur jag menar? … Nä, jag får inget 
svar. … Säg nånting. 
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Lars’ monolog är ett typexempel på en dialogisk monolog i och med att han 
vänder sin uppmärksamhet mot gruppen i avsikt att få respons. Men hans inviter 
möts av tystnad och mynnar inte den här gången ut i en dialog.  

Dialog bidrar med information och leder fram till beslut 
Dialog blir det däremot när Kalle vid ett påföljande möte presenterar hur han och 
Lars arbetat vidare. I dialogen bidrar deltagare med sådan kunskap som bidrar till 
att underlätta det fortsatta arbetet.  

Kalle: Det häfte som ni fick med dom här rektorsvisionerna, så såg vi då, eller 
tillsammans med Lars och Elinor och Susanne satt vi i går och ... att det gick att 
plocka de bitar som redan var gjort, va, att vi behöver inte göra någonting nytt. … 
Det fanns då ett antal … ett antal punkter som rektorerna tagit fram, dom var fler än 
det här, visst var det så? Och det var, dom hade också två prioriterade områden, 
språket, språket som verktyg för lärandet och matematik i stället för räkning. Och … 
det är väl … två bitar som liksom inte finns med heller bland dom här åtta, åtta som, 
som är framtaget. … Det var .. flexibel organisation, anpassad till barnens behov. 
Pamela: Men … stopp ett tag. Vi hade ju en gren som heter flexibel organisation.  
Kalle: Jo, just det hade vi. 
Pamela: Nä, men jag tror ingen grupp har jobbat med den. 
Elinor: Nej. Det kommer en. 
Pamela: Det finns en grupp som heter så. 
Elinor: Jo. 
Kalle: Det finns en grupp som heter så? 
Pamela: För det där var ju en .. jättebra .. skrivning .. kring den. 
Disa: Så då är ju den klart.  
Pamela: Då är ju den klar menar jag alltså … sen kanske man måste punkta den, men 
den var ju … skrivningen … 
Elinor: Vilken grupp vill ha den? 
Gun: Ja, vi kan ta den. 

Efter Guns slutreplik bryter allmänt skratt ut. Kalles inledande monolog med 
återknytning till Lars’ dialogiska monolog leder till en dialog. Det är Pamelas 
konstaterande replik som leder Lars’ frågeställningar framåt till beslut.   

Dialog i yttre rummet 

Med det menar jag att dialogen flyttas ut och sker med andra personer än de som 
ingår i min studiegrupp. Det rummet har inte jag tillgång till utan det är en Nora 
som vänt sig till sina kolleger för att få synpunkter. Hur tolkar dessa den text 
Nora visar för dem? 

Nora: Jag bad två av mina kollegor läsa igenom. Joo, de förstod ju vad dom läste, 
men vad innebar det? Så att det är ju högtravande, men frågan är då om det är … Ska 
texterna se ut så här? Eller ska man ta ner det … 
Röster: På jorden. 
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Pamela: Ned till jorden (Skratt från flera personer hörs). 
Nora: … Ned till jorden lite grann? Och i sånt fall, skall det bli, för att då är det 
väldigt lätt att man tar … bara sätter en rubrik till exempel och sen så punktar man 
upp saker och ting, det kanske är det tråkiga men … frågan är i och för sig att 
människor kanske, ja, känner igen sig och förstår att, jaja, men det där jobbar jag 
med.

Noras dialog med sina kollegor om innehållet visar på hur textens karaktär leder 
till frågor om dess närmare innebörd. Hur ska texten tolkas? Dialogen med 
kollegorna ger upphov till en dialog som handlar om vilken nivå texterna bör 
skrivas på. Kollegorna kan sägas ha varit vägledande i gruppens strävan att skapa 
en gemensam mening om texternas utformning.   

Sammanfattande teoretisk analys 

Dynamiska dialoger 
Ett rikligt inslag av metaforer är ett signifikant drag i dialogsekvenser som handlar 
om dokumentets design. Efter en mängd idérika förslag växlar metaforen 
kunskapens träd med äpplen genom dialog över till att bli en asp med asplöv. 
Metaforer kan enligt Lakoff & Johnson (1980) vid en första anblick betraktas som 
ett uttryck för deltagarnas poetiska fantasi och retoriska blomning. Metaforerna 
betraktas i allmänhet som karakteristiska enbart för språket och anses handla om 
språk snarare än om tanke och handling.  Lakoff & Johnson har tvärtom funnit att 
vårt vanliga begreppssystem i termer av hur vi tänker och handlar i grunden är 
metaforiskt. Men detta är något som vi normalt inte är medvetna om i 
vardagslivet. Om metaforer säger de allmänt att “The essence of metaphor is 
understanding and experiencing one kind of thing in terms of another” (s 5). 
Studiegruppens metaforer med träd, äpplen eller löv tolkar jag både som 
fantasifulla uttryck och som i Lakoffs & Johnsons mening som begreppsliga 
metaforer som används för att förstå något i termer av något annat. Uttryck 
gruppen använder är kopplade till trädet som exempelvis rötter som symbol för 
familjen, löv som faller till marken eller äpplen som ruttnar när aktiviteter dör ut 
samt barn som klättrar i trädet för att nå kunskapens krona.  

Lakoffs & Johnsons (1980) ena modellexempel på vad de benämner som 
metaforiska begrepp, “argument is war”, visar hur vi i en diskussion använder oss 
av argument som förknippas med krig när vi angriper motståndaren och försvarar 
vår ståndpunkt. Exempel på uttryck som används i sammanhanget är strategi, 
attackera, vinna, vinna mark och oförsvarbart. Ett andra modellexempel är “time 
is money”. Vi talar om tid som om det vore pengar: vi slösar och sparar tid, vi 
har tid, ger tid, har inte tid eller förlorar tid osv. Browns (2004) studier visar hur 
ESL17 lärare beskriver sig själva och sitt arbete med hjälp av metaforer som 
associerar till krigare och som moder.  

17 ESL är förkortning för English as a Second Language. 
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Davidson (2004) angriper idén om att en metafor har en annan mening eller 
betydelse utöver sin bokstavliga mening eller betydelse. Han vänder sig också 
mot dem som betonar den särskilda insikt som metaforer kan förmedla i större 
utsträckning än det vanliga språket. Men han är noga med att påpeka att hans 
åsikter om metaforer som primärt ett medel för förmedling av idéer eller att idén 
har en särskilt mening inte är detsamma som att förneka att metaforer har en 
poäng eller att poängen kan nås genom omskrivning och användning av 
ytterligare ord. Invändningarna handlar om hur metaforer uträttar sina underverk. 
Han utgår från distinktionen mellan ords mening och vad de används för att göra. 
Davidson tror att metaforer uteslutande hör till användningens område. De 
kommer till genom ett fantasifullt bruk av ord och satser och beror helt och hållet 
på dessa ords vanliga mening och på den vanliga meningen av de satser som dessa 
ord omfattar. Han menar att vi måste ge upp idén om att en metafor bär på ett 
budskap, att den har ett innehåll eller mening utöver sin bokstavliga mening. Han 
har granskat olika teorier och funnit att dessa misstar sig på sitt mål. När de tror 
sig ha avslöjat ett dolt innehåll så försöker de i stället säga något om de effekter 
metaforerna har på oss. Davidson menar att teorierna fokuserar på innehållet i de 
tankar en metafor väcker genom att läsa in innehållet i själva metaforen. Han har 
inget emot beskrivningar av metaforernas effekter. Vad han förnekar är att dessa 
effekter åstadkoms genom att metaforen har en särskild mening med ett specifikt 
kognitivt innehåll.  

Vid en tolkning av studiegruppens rikhaltiga användning av metaforer är jag 
också att beredd att hålla med Davidson. Metaforerna som används bidrar till att 
med ord utveckla en idé. Nora talar till exempel om den effekt som uppnås om 
trädet som symbol blir estetiskt tilltalande. Det som kommer ut av idéerna är att 
dessa används till att skapa ett träd som blir måldokumentets utformning.  

Pamelas monolog är dialogisk till sin natur och liknar Lars’ inledande 
monolog. Men det finns en skillnad. Något i hennes monolog väcker lusten till 
spontan respons som utvecklas till dialog. Flera personer träder fram ur 
anonymitetens “vi” i gruppen och visar sig som ett “jag”. Är det den metaforiska 
bild hon målar upp som bidrar till detta? 

Hur gestaltas samspelet mellan de olika “jagen”? Till formen betraktar jag 
dialogen som en dynamisk dialog där flera personer är aktiva.  Innehållet i 
dialogen avgränsas genom att de inblandade begränsar sig till att leverera målande 
metaforer som symboler för måldokumentets utformning. Även estetiska aspekter 
på utformningen lyfts fram i ljuset. Utbyte av idéer sker genom ett ömsesidigt 
givande och tagande i en tillåtande atmosfär. Klimatet kännetecknas av en 
öppenhet där deltagare med skratt och humor kommer med kreativa inlägg i 
dialogen. Interaktionen mellan deltagarna är intensiv men når inte det djup som 
Buber (1993) menar med en äkta dialog, en dialog där motparten accepteras och 
bekräftas sådan hon är och som ytterst handlar om ett sätt att förhålla sig till 
varandra. Ledaren Lars är aktiv i dialogen och är också den som vid ett tillfälle 
avslutar dialogen genom att byta ämne. Vid ett annat tillfälle når dialogsekvensen 
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sin mättnad när dialogen pågått ett bra tag. Dialogen ebbar ut. Ytterligare ett sätt 
att markera ett avslut är genom skratt och glam. 

Det utmärkande för de utvalda dialogsekvenserna är att dessa innehåller de 
kvalitetskriterier som enligt Gadamer är utmärkande för dynamiska dialoger. 
Idéerna sprutar. Inläggen bygger på varandra och intensiteten är påtaglig. 
Replikskiftena är korta och koncisa med ett dynamiskt innehåll. När inte 
språkliga uttryck räcker till för att skapa förståelse använder sig exempelvis Måns 
sig av ljudillustration. Klimatet i gruppen är öppet och tillåtande. Olika åsikter får 
komma till tals. Uppsluppenhet och glada skratt blandas med allvar. Ett 
ömsesidigt utbyte av idéer sker genom ett gemensamt givande och tagande. 
Uppfattningar omprövas och struktureras i dialogen. Replikskiftena i den första 
dialogsekvensen liksom i dialogen som följer efter Arnes monolog, är en fråga – 
svar – dialog, med en dynamik mellan frågor och svar som för Linell (1990) och 
Markova (1990) är väsentlig i dialogen. 

Av texten ser det ut som att minst sex personer är aktiva men betydligt fler 
hörs i bakgrunden. I andra sekvenser är ännu fler engagerade i dialogen. 
Ljudnivån gör det svårt att på bandupptagningarna särskilja vad som sägs och vem 
som säger vad och att uppfatta alla inlägg på grund av att flera pratar i mun på 
varandra.

Förhållandevis mycken tid upptas av dialoger med ett ämnesinnehåll 
kryddade med symboler om måldokumentets strukturella utformning. Frågan är 
om de metafortyngda dialogerna är att betrakta som en flykt från en 
koncentration på måldokumentets innehåll?  

Monologiska dialoger 
Med monologisk dialog menar Marková (1990) en monolog där liten eller ingen 
uppmärksamhet riktas till motparten. Till formen liknar exemplen under Sluten
dialog, och då speciellt Måns presentation, en monologisk dialog. Måns för är en 
dialog till viss del med sin grupp men mest med sig själv. Han visar det genom 
att, precis som Marková säger, peka på sina egna erfarenheter och ge sin syn på 
saken. Hans kommentarer förstärker min tolkning att han i ringa grad riktar sig 
mot övriga i gruppen. 

Dialogiska monologer 
I Dialog med texter vänder Nora all sin uppmärksamhet mot gruppen. Hon gör det 
genom att redovisa sina, Guns och Henriks reflektioner över det material de tagit 
del av samt de reflektioner de gjort i samband med det egna skapandet av texter. 
Reflektionerna blir till en dialog med Gun. Elinor visar i Sökande efter dialog prov 
på reflektioner kring det grundläggande material hon tagit del av. Hennes vädjan 
om hjälp från gruppmedlemmarna är tecken på att hon riktar sin uppmärksamhet 
mot dem. Noras och Elinors monolog betecknar jag som dialogiska monologer 
eftersom båda tydligt riktar all sin uppmärksamhet mot gruppen. Dilogisk 
monolog innebär att innebörden av Markovás monologiska dialog, med tonvikt 
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på monolog, vänds i stället till en betong på den dialogiska hållningen i 
monologen.    

Dialogens oändlighet och dess begränsning 
Dialog utvecklas över tid och Sökande efter dialog visar exempel på att dialogen 
fortsätter vid ett annat tillfälle. Exempel på hur dialogen fortsätter i ett annat rum 
med andra deltagare framgår av Dialogen i yttre rummet. Med dessa tre exempel 
åskådliggörs Bakhtins sätt att uppfatta livet som en kontinuerlig och oavslutad 
dialog, en dialog som fortsätter med andra röster.  

I Sluten dialog uteblir dialogen. Det går inte att inom ramen för denna 
fallstudie påvisa om och hur den fortsätter. I Dialog utvecklas över tid kännetecknas 
av en dialog som för fram till beslut. 

Dialog med texter tolkar jag som en dialog i tre faser. Den första fasen är Noras 
dialog med underliggande textmaterial. Texten lämnar en öppenhet för läsaren att 
fortsätta dialogen där texten slutar. Enligt Molander (1996) tyder det på att den 
verkliga dialogen börjar där. Den andra fasen är Noras, Guns och Henriks dialog 
kring hur de tänkt när de arbetade fram den text som de själva åstadkommit. De 
tre i gruppen försöker med andra ord, som Gadamer säger, vägleda varandra 
genom att ställa frågor till texten. Den tredje fasen är när de ställer frågor till 
varandra om den egna texten. Dessa tre faser betecknar jag som den interna 
dialogen med Nora, Gun och Henrik inblandade. Det skulle ha kunnat bli en 
fjärde fas i den dialogiska processen att skapa gemensam mening när Nora lämnar 
över för fortsatt dialog med övriga gruppdeltagare. Men dialogen med dem blir 
ganska tunn och kort vid detta tillfälle med endast Pamela som deltagare. Kan 
resultatet bero på att ansvaret för att åstadkomma meningsfulla texter uteslutande 
vilar på den grupp som presenterar texten? 
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Resultatsammanfattning och kommentarer 

Det fenomen som undersöks är dialogens gestaltning. Fenomenet finns att söka 
bland en grupp som förväntas praktiskt tillämpa en uttalad styrningsfilosofi. 
Gruppens möten ger upphov till kommunikativa texter. En analys av hela 
textmassan resulterar i några utmärkande drag som går som röda trådar genom 
hela textmassan. Dessa samlas under temat Dialogiska möten. Mötena sker i en 
öppen atmosfär där skratt blandas med allvar. Olika åsikter tillåts uppträda i en 
öppen och tillåtande atmosfär med för det mesta positiv respons på förslag som 
läggs fram. Det finns inga tecken på öppna konflikter. Intensiteten och 
interaktionen i dialogen är mer påtaglig när det handlar om måldokumentets 
struktur än när det gäller dess innehåll. I den fysiska miljön används tidvis teknisk 
apparatur och skriftlig dokumentation som underlag för både monologer och 
dialoger. Ett annat utmärkande drag är att det finns strukturella likheter mellan 
hur varje enskilt möte formas och hur det ser ut när samtliga möten betraktas som 
en helhet. En monolog vid ett möte avslutas ofta med att en fråga ställs. Denna 
leder för det mesta till en dialog men det händer också att dialogen uteblir eller 
blir väldigt begränsad. Sedd över alla möten bildas ett mönster av omväxlande 
monologer och dialoger.  

Under temat Dialogen som styrningsfilosofi beskrivs och analyseras dess 
innebörd. Av resultatredovisningen framgår att det är gruppens ledare som i en 
introducerande monolog av gruppen och gruppens arbetsuppgifter konkretiserar 
styrningsfilosofin. Han har av politikerna tilldelats rollen att leda arbetet och är 
också den som är länken till dem. Ledaren styr arbetets uppläggning i dialog med 
gruppen och är också själv aktiv deltagare i arbetet. En deltagares fråga om 
uppdragets innebörd leder ofta till en dialog mellan frågeställaren och ledaren. I 
övriga dialogsekvenser deltar han i dialogen som vilken annan gruppmedlem som 
helst men märks mer med inbjudan till dialog efter monologer och när spontana 
dialoger uteblir. 

Ur textmassan urskiljs dialogsekvenser som görs till föremål för analys. Ur 
denna kärna träder dialoger med olika styrka och kvalitéer fram. Resultatet av 
analysen av olika dialogsekvenser samlas under temat Dialogen tar olika gestalt. Med 
hjälp av de filosofiska utgångspunkterna och det konstruerade analysredskapet 
undersöks dialogens gestaltning. Analysen resulterar i att det undersökta 
fenomenet tar följande olika gestalter: Dynamiska dialoger, dialoger som inleds 
med frågor, dialoger med texter, sökande efter dialog, slutna dialoger, dialoger 
som utvecklas över tid och dialog i yttre rummet. 

Utmärkande för en dynamisk dialog är pendlingen mellan frågor och svar. 
Alla i gruppen är inte lika aktiva i dialoger. Det finns personer som inte 
framträder under någon dialogsekvens. Speciellt när det gäller den strukturella 
utformningen sker ett ömsesidigt utbyte av idéer och olika uppfattningar prövas 
och omprövas under dialogens gång. Metaforfloran är riklig och dynamiken mest 
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påtaglig. De kreativa idéerna flödar och fler personer deltar i dialoger kopplade 
till strukturen jämfört med dialoger som handlar om måldokumentets innehåll. 

Resultatet av studien visar att det finns dialoger som lever kvar över tid. Med 
det avses att en dialog med ett visst ämnesinnehåll kan återkomma både en och 
två gånger antingen under ett och samma möte eller vid ett senare möte genom 
att någon deltagare på nytt initierar ämnet. Ett annat resultat är att dialogen förs i 
andra rum än där jag har tillträde. Till dessa rum räknas rummen för tidigare 
utarbetade texter, de mindre arbetsgruppernas rum, experternas rum, politikernas 
rum och kollegors rum. Alla dessa rum ger näring till dialogen i det rum 
studiegruppen befinner sig i. Dialogens olika rum och de vägar dialogen tar visar 
på Bakhtins sätt att på en övergripande nivå beskriva hela människans existens 
som en dialog fylld av dialogiska relationer till den andre. Livet blir till en oändlig 
dialog med olika röster. Huruvida dialogen från studiegruppens rum leder till 
framtida dialoger i andra rum faller utanför ramen för den här studien.  
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DISKUSSION 

Vad är det som sker när en utvald grupp pedagoger och andra verksamma inom 
förskola, skola, fritid och kultur samlas för att utföra ett uppdrag? Avsikten med 
studien har varit att fördjupa mig i detta utifrån den ledning min forskningsfråga 
ger mig: 

Hur gestaltas dialogen i en process som handlar om att formulera gemensamma mål för en 
pedagogisk verksamhet?  

Diskussionsavsnittet inleds med en redovisning av studiens vetenskapliga hemvist 
följt av metoddiskussion och resultatdiskussion. Hela avsnittet avlutas med några 
sammanfattande kommentarer. 

Studiens vetenskapliga hemvist 

Forskningsfrågan antyder att studien har två fokusar. Dialogens gestaltning är det 
ena men inte oväsentligt är i vilket sammanhang dialogen gestaltas. I det här fallet 
existerar dialogen i en praxis där pedagoger och andra yrkesverksamma har fått 
politikernas uppdrag att formulera övergripande mål för verksamheten. Meningen 
är att de mål som formuleras ska styra verksamheten. Följaktligen är studiens 
andra fokus hur dialogen gestaltas sett ur ett styrningsperspektiv. 

Forskningsfrågans inriktning gör att jag placerar in min studie inom ramen 
för vad Wallin (1997) karakteriserar som en diskursiv styrform, en styrform där 
samtal om verksamheten, dess mål och praktik sätts i centrum. Det är inte längre 
staten som ger detaljerade anvisningar för verksamheten ute i kommunerna. 
Avregleringen innebär att staten styr genom skollag och läroplaner medan den 
lokala nivån svarar för att med dessa som underlag närmare utforma 
verksamheten. Arena för det diskursiva samtalet i min undersökning sker på det 
Lindensjö & Lundgren (2000) kallar formuleringsarena eftersom gruppens uppgift 
är att skapa gemensamma mål för verksamheterna. På formuleringsarenan 
återfinns styrningsfilosofin. Dess interiör utgörs av rummen med dialogens olika 
gestaltningar.

Min studie skulle kunna bidra med kunskaper till den interaktiva 
styrningsmodell som arbetsgruppen kring Samverkande styrning (Ds 2001: 48) 
förordar. Den kan utgöra ett exempel på hur erfarenheter från den lokala nivån 
kan bidra till det nationella skolutvecklingsarbetet.

Alternativt eller kanske snarare komplementärt kan min studie placeras i en 
diskurs inom den deliberativa demokratitraditionen. Motiveringen är främst att 
denna tradition sätter samtalet i centrum. Englund menar att de deliberativa 
samtalen är att betrakta som viktiga element i demokratin. Studien visar exempel 
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på ett utvidgat lokalt engagemang i skolfrågor, något som Roth (2003) menar att 
den nya mål- och resultatstyrningen gav förhoppningar om. Personerna i min 
studie är representativt utvalda, dels representerar de olika verksamheter men de 
är också valda för att de anses vara de rätta personerna. Däremot är de inte 
demokratiskt valda utan utsedda av ledningen. Att gruppen består av utvalda 
personer har betydelse för resultatet tror jag är ställt utom all tvivel. Vilken 
betydelsen är går det bara att spekulera om.  

Det som förenar den diskursiva styrformen och den deliberativa 
demokratitraditionen är att båda existerar inom ramen för 
skolutveckling/skolförbättring. De centrala styrdokumenten genomsyras av en 
stark tro på dialogen/samtalet som verksamt redskap. Så är också fallet hos Berg 
(2003a, 2003b) och Scherp (2003a). Scherp (2003b) använder sig av lärande 
samtal som en metod för problembaserad skolutveckling. Metoden bygger på 
hans erfarenheter av att leda lärande samtal. En hel del av hans tankegångar kan 
tillämpas på min studie men det finns också skillnader. Han ser samtalet i ett 
vidare perspektiv medan jag har koncentrerat mig på dialogens gestaltning inom 
ramen för den diskursiva styrningen. Kontexten blir därmed annorlunda. Han har 
också ett mer vidgat samtalsbegrepp och en starkare betoning på lärande. 
Begreppet samtal kan för honom innebära såväl diskussion som debatt och dialog. 

Vetenskapsteoretiskt tar studien om dialogen sitt avstamp i filosofin men 
studien utgör inte en filosofisk studie utan en pedagogiska sådan. Att den 
filosofiska avgränsningen kom att stanna vid filosoferna Gadamer, Bakhtin och 
Buber var till en början både ett slumpmässigt och oreflekterat val men har efter 
hand funnits väl spegla dialogens olika gestaltningar. Eftersom Sokrates/Platons 
dialoger är välkända och kan betraktas som dialogens ursprung valde jag att ta 
med dessa även om Sokrates/Platons dialoger skiljer sig kunskapsteoretiskt åt 
jämfört med den kunskapssyn som jag själv har och som utvecklas i min studie. 
Kortfattat består skillnaden i att medan Sokrates/Platon sökte den sanna 
kunskapen i en idévärld så anser jag att kunskapsutveckling sker i dialog. 

De valda filosoferna lämnar själva åtskillig produktion efter sig. Av naturliga 
skäl har jag inte haft möjlighet att gå in alltför djupt i deras skrifter. Det har 
skrivits en hel del om dialog. En litteratursökning enbart på dialog gav närmare 
tvåtusen träffar. Vid en begränsning till avhandlingsnivå fick jag 102 träffar varav 
många var skrivna på tyska, andra avsåg studier av Bubers filosofi och en hel del 
av dessa utgick från Platon. Däremot har jag inte hittat någon forskning med 
liknande inriktning att utgå ifrån och att relatera mina resultat till utan har helt 
förlitat mig på de filosofiska referenserna vid tolkningen av dialogens gestaltning. 
Min sökning av liknade studier har varit resultatlösa. Det kan naturligtvis bero på 
min bristande förmåga att hitta dessa. I vilket fall som helst är min förhoppning 
att denna uppsats skall kunna bidra med kunskap om dialogens gestaltning som 
fenomen i en kontext som handlar om styrning av en pedagogisk verksamhet.  
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Metoddiskussion 

Hur kan dialogens gestaltning göras till föremål för undersökning? Förflyttningen 
från den filosofiska nivån till den pedagogiska har gått i tre steg. 

Dialog är ett begrepp som i vardagen används synonymt med främst samtal, 
diskussion och kommunikation. Men är innebörden densamma? Ett första steg på 
vägen att studera dialogens gestaltning var att undersöka de olika begreppens 
betydelse och deras inbördes förhållande. Undersökning visade att det finns 
nyansskillnader i begreppens betydelse. Nästa steg innebar att studera vilken 
innebörd några filosofer ger dialogen. Hur karakteriseras en äkta dialog? Det 
tredje steget innebar ett eget ställningstagande till dialogen och en framskrivning 
av ett redskap med ett antal kvalitetskriterier på dialogens gestaltning till innehåll 
och interaktion. Redskapet underlättade den empiriska undersökningen av 
dialogens gestaltning. Ett alternativt sätt kunde ha varit att starta analysen 
förutsättningslöst med kategoriseringen av det empiriska materialet för att sedan 
matcha detta mot ett teoretiskt perspektiv. Att jag valde den förstnämnda vägen 
har att göra med att textmassan kan betecknas som ett enda långt samtal. Ur detta 
långa samtal lyfts ett antal sekvenser ut som bedöms uppfylla en eller flera av de 
uppsatta kriterierna för dialog. För att kunna ta ställning till om den sekvens som 
lyfts ur kunde klassas som dialog ansåg jag det var nödvändigt att ha några 
kriterier att förlita mig på.  

Det empiriska underlaget som används för undersökning av dialogens 
gestaltning är den primärdata som samlades in för att användas i en 
utvärderingsstudie men som i denna fallstudie kommer ifråga för sekundäranalys 
med annat syfte en vid utvärderingsstudien. Vad innebär det då att analysera ett 
material ytterligare en gång om än med annan utgångspunkt? 

Sekundäranalysens styrkor och svagheter 

Anledningen till att jag valt att återgå till befintlig primärdata för att göra en 
sekundäranalys är en förhoppningen om att ansatsen, som Heaton (2003) hävdar, 
ska generera ny kunskap. Förutom de bandupptagna mötena som ligger till grund 
för sekundäranalysen ingick annat material i utvärderingen. Informationsmängden 
blev så omfattande att någon djupgående analys av de bandupptagna mötena inte 
gjordes, vilket inte heller alltid är fallet när det gäller utvärderingsstudier. 
Bandupptagningarna avlyssnades och användes utan att någon transkribering 
gjordes. Mitt forskarintresse för dialogens gestaltning kan också sägas vara 
framsprunget ur utvärderingsstudien. Konkret innebär det att datamaterialet redan 
finns på plats och enligt min bedömning är det av den karaktär att det enligt 
Thorne (1994) kan undersökas på nytt i ljuset av nya insikter. 

Att gå in i sina egna data igen, lite drygt tre år efter det att dessa samlats in, 
har gett en distans till materialet som både har positiva och negativa drag. Till 
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fördelarna hör att jag själv utvecklats som person och som forskare. Den 
fördjupade vetenskapliga kunskap jag skaffat mig under den pågående 
forskarutbildningen gör mig bättre rustad att nå ett annat teoretiskt djup än som 
var möjligt vid utvärderingsstudien. Jag har fått distans till det som hände då och 
kan se på materialet med andra ögon. Men å andra sidan är det som hände då inte 
i färskt minne. 

Utvärderingsstudiens aktionsforskningsinriktade karaktär gjorde att jag i 
rollen som utvärderare var nära involverad med aktörerna under de tre år hela 
processen med framtagning av måldokumentet pågick. Av den anledningen ser 
jag fördelar med en distansering som gör det möjligt att som forskare ställa sig 
utanför och betrakta det hela ur ett mer utifrånperspektiv. En styrka med 
reanalysen är att situationen där dialogen förväntas ske inte arrangerats av mig 
som forskare enbart i syfte att undersöka dialogens gestaltning utan sker i ett 
naturligt sammanhang oberoende av om jag varit där eller ej. Förutsättningarna 
för att få kunskap om hur dialogen gestaltas i ett vardagligt sammanhang bedöms 
på det sättet som goda. Nackdelen med det är att det inte är alldeles enkelt att få 
syn på och särskilja dialogens olika gestaltningar. 

På sekundäranalysens minuskonto faller utebliven möjlighet att välja metod 
för datainsamling eftersom data redan finns. Vid primärdatainsamlingen var 
observationerna inte fokuserade på något specifikt skeende. Materialet är statiskt i 
den mening att det inte tillåter någon kompletterande datainsamling som faller 
inom ramen för syftet med fallstudien. Vid primärdatainsamlingen var 
observationerna inte fokuserade på något specifikt och noteringar som 
komplement till de bandupptagna mötena knapphändiga eller saknades helt. Inför 
sekundäranalysen har bandupptagningarna transkriberats till en textmassa. Om jag 
redan då hade varit fokuserad på att studera dialogen och dess gestaltning hade jag 
kompletterat bandupptagningarna med mer utvecklade observationer och 
systematiska noteringar av deltagarnas icke verbala kommunikation, miner, 
gester, blickar, placeringen i rummet med mera. En alternativ metod hade varit 
att använda videoinspelning i stället för enbart bandupptagningar. 
Sekundäranalysen sker huvudsakligen som en analys av dialogens språkliga 
gestaltning med vissa kompletteringar av exempelvis stunder av tystnad, skratt 
och glam som framgår av bandupptagningarna.  
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Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Jag väljer att stödja mig på Maxwells (1992) syn på validitetsbegreppet. Han 
menar att varje bedömning av validitet måste utgå från en förståelse av 
innebörden som kvalitativa forskare lägger i begreppet. Med validitet i kvalitativa 
studier avser Svensson (1996) en bedömning av giltigheten avseende 
undersökningsuppläggning, datainsamlingsmetodik, analys av data och resultat. 

Genom att i metodkapitlet noga beskriva hur undersökningen av dialogens 
gestaltning har lagts upp samt redogöra för de datainsamlingsmetoder som använts 
anser jag att kravet på giltighet i detta dessa avseenden är tillgodosett. Som 
komplement har såväl metod som uppläggning kritiskt granskats under 
ovanstående rubriker. 

Jag instämmer med Maxwell (1992) när han säger att data i sig inte kan vara 
giltig eller ogiltig. Validiteten är på en allmän nivå inte en inneboende egenskap 
hos en specifik metod utan validiteten tillhör data, redovisningar och slutsatser 
som nåtts genom att använda en viss metod i en speciell kontext och för ett 
speciellt syfte. “Validity is always relative to, and dependent on, some community 
of inquirers on whose perspective the account is based (Maxwell, 1992, s 284). 
Av detta följer att validiteten är relativ i detta avseende därför att förståelsen som 
ligger till grund för tolkningen är relativ. Det betyder att det är fullt möjligt att 
andra forskare skulle förstå och tolka dialogens gestaltning på andra sätt än jag 
gjort. Deras tolkningar skulle alla kunna vara lika giltiga som min. 

När det gäller reliabiliteten intar jag samma ståndpunkt som Svensson (1996) 
som anser att reliabiliteten är så sammanflätat med validitetsbegreppet i en 
kvalitativ studie och därför knappast kan studeras enskilt. Den sekundära analysen 
i denna studie bygger på bandinspelade möten som transkriberats till text. I det 
avseende påminner situationen om transkription av intervjuer där Kvale (1997) 
menar att frågan om intervjuarens reliabilitet ofta ställs inom intervjuforskningen 
medan det sällan nämns om reliabiliteten hos den som skriver ut intervjun. Han 
visar med exempel hur två personer tolkar och skriver ut en text olika. Det finns 
fog för att diskutera den reliabiliteten i denna fallstudie. Jag har strävat efter att 
noggrant transkribera det som sägs under mötena och har efter transkriberingen 
lyssnat på banden med texten framför mig. Eftersom inspelningarna är gjorda i en 
relativt stor grupp och lokalerna inte alltid var anpassade så att gruppen kunde 
sitta samlad så går det inte vid vissa tillfällen att urskilja alla röster. På samma sätt 
förhöll det sig när aktiviteten var hög och många personer inblandade i dialogen 
och därför ibland pratade i mun på varandra. Stämningsläget med skratt och glam, 
liksom stunder av tystnad noterade jag i kanten i samband med avlyssning till den 
transkriberade texten. Det är fullt möjligt att en annan persons utskrift skulle skilja 
sig från min. Däremot kan jag inte på samma sätt som vid en intervju 
konstanthålla “objektet” det vill säga göra om identiskt lika observation med 
samma personer i samma situation eftersom fallstudien i sig är unik. Reliabiliteten 
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får på det sättet en innebörd som närmar sig innebörden av validitet i en kvalitativ 
studie.

För att säkerställa giltigheten har jag så exakt som möjligt och utan 
förvrängning byggt upp redovisningen av det jag observerat, hela tiden i 
förhållande till undersökningens syfte. Maxwell (1992) benämner detta för 
primärt beskrivande validitet. Jag har inte enbart nöjt med att åstadkomma en 
giltig beskrivning av dialogens olika gestaltning utan har också strävat efter att 
förstå och tolka dialogens gestaltning utifrån studiegruppens perspektiv. Maxwell 
benämner detta för tolkande validitet. Validiteten handlar om hur väl min 
tolkning av mening stämmer överens med de personer jag observerat. Deltagarnas 
mening om dialogen har jag inte direkt tillgång till utan innebörden av dialogen 
som tillskrivs deltagarna baseras på redovisningar av olika situationer. 
Konstruktionen av deltagarnas innebörder är min. Min tolkning är, för att 
använda Geertz (enligt Maxwell, 1992) fras, erfarenhetsnära, till skillnad från en 
tolkning som baseras på teoretiska abstraktioner. Maxwells tredje typ av validitet, 
teoretiskt validitet, är inte aktuell att undersöka i min studie.  

Den fallstudie jag gjort passar bra under den typ av fallstudie som Stake 
(1998) kallar för intrinsic case study eftersom jag undersöker hur dialogen gestaltar 
sig i en reell situation och inte i en artificiell miljö skapad av mig som forskare. 
Om denna typ av fallstudier säger Stake: “In intrinsic case study, researchers do 
not avoid generalization – they cannot” (Stake, 1998, s 100). Detta gäller också 
för denna studie. Jag kan inte göra anspråk på att resultaten gäller för andra än de 
som deltog i studien men håller det inte för otroligt att liknande mönster av hur 
dialogen gestaltas kan uppträda i andra grupper. Min förhoppning att 
redovisningen av fallet och av hur jag metodiskt gått till väga ska leda till att 
läsaren kan uppleva händelserna och dra sina egna slutsatser.  

Resultatdiskussion 

Dialogen är variationsrik 

Av resultatet som redovisades i föregående kapitel framgår att dialogen och hur 
den gestaltas uppvisar en stor variationsrikedom. Inte minst underrubrikerna till 
de framtagna huvudtemana speglar detta. Variationerna berör dialogens form, 
innehåll och interaktion.  

Deltagare i dialogen 
Antalet deltagare i dialogerna varierar. Trots att antalet deltagare vid de fyra 
mötena varierar mellan tolv och femton är det aldrig mer än hälften som yttrar sig 
i dialogen. Däremot framgår det av bandupptagningarna att betydligt fler vid vissa 
tillfällen är aktiva i bakgrunden utan att framträda i den språkliga dialogen. Men 
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det finns också personer som aldrig yttrar sig och andra som om de är närvarande 
alltid är aktiva. 

Ingen av de filosofiska källorna ger några direkta ledtrådar till hur de ser på 
dialogen i förhållande till antalet deltagare i dialogen, däremot ger Platon och 
Buber prov på några indirekta sådana. Platons dialoger ger en fingervisning 
eftersom dessa sker mellan två personer, Sokrates och någon av hans lärjungar. 
Buber (1993; 1997) är lite mer motsägelsefull. Å ena sidan talar han om två eller 
flera deltagare men då ibland i ett sammanhang som han inte själv betraktar som 
en äkta dialog. När å andra sidan säger han att det krävs två rörelser, att upprätta 
distans och att träda i relation, för att relationen ska bli ömsesidig, kan det leda till 
en slutsats att Buber betraktar den äkta dialogen som något som begränsas till att 
ske mellan två personer. Den tolkningen förstärks av att han tilldelar den äkta 
dialogen ytterligare en dimension genom att framhålla och ge exempel på att den 
mänskliga dialogen också är möjlig utan ord samt att man överhuvudtaget inte 
kan kräva en dialog utan … “att ingå i en dialogrelation kan ingen åläggas” 
(Buber, 1993, s 104).  

Att inte alla är lika aktiva eller att inte fler deltar i dialogen betraktar jag även 
som ett uttryck för vanliga gruppsykologiska förhållanden och drar den slutsatsen 
att gruppen är för stor för att alla ska känna trygghet och komma till tals.  

Metaforiska dialoger är dynamiska dialoger  
Resultaten visar entydigt att dialogen är som intensivast när det gäller 
dokumentets strukturella utformning och tillåts också ta mycken tid i anspråk för 
det som kan betecknas som en dialog med “brainstorming”. Idéer om den 
symboliska utformningen haglar under skratt och glam. Metaforiken kring 
dokumentets struktur är rikhaltig. Stämningen är uppsluppen och när ord inte 
räcker till används andra ljudliga symboler för att illustrera exempelvis fågelläten. 
Replikerna är korta och det är inte ovanligt att någon påbörjar en replik och 
någon annan fullföljer den eller också att två eller flera pratar samtidigt. Så 
småningom ebbar dialogen ut och gruppen fastnar för en symbolisk utformning 
som en asp med asplöv.  

Buber (1993) skulle förmodligen betrakta sådana dialoger mer som tekniska 
dialoger än som äkta på grund av att dialogerna ger intryck av att vara ytliga. Den 
för honom så viktiga uttrycket för levande ömsesidighet i dialogen uteblir. 

En möjlig parallell skulle kunna dras till Sokrates (Platon/Lindskog, 1923) 
och hans användning av metaforerna förlossningskonst och barnmorska för att 
symbolisera framfödande av kunskap. En tolkning utifrån deltagarnas perspektiv 
resulterar i att de med inlevelse och engagemang går in i de metaforiska 
dialogerna, speciellt i inledningsskedet. Metaforerna verkar i sig förlösare av nya 
metaforer. Men här finns ingen speciell Sokrates som tjänstgör som barnmorska 
utan det är deltagarna som i dialog sporrar varandra att föda nya metaforer. När 
jag som forskare tolkar de metaforiska dialogerna ser jag det som att de har en 
mening och bidrar till att utveckla dialogen men att de gradvis för deltagarna “ut i 
rymden”. Med det menar jag att metaforerna i ett visst skede övergår från att 
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symbolisera något till att bli en lek med ord. Man skulle kunna formulera det så 
att den dialogiska metaforiken i det läget inte föder fram någon ny kunskap. 

Dämpade och eftertänksamma dialoger  
Utan att ha mätt exakt hur gruppen fördelar sin tid mellan att samtala om 
måldokumentets innehåll gentemot dess struktur är det utan tvekan så att den 
mesta tiden ägnas åt strukturen. Man kan fråga sig hur det kommer sig att 
dialogerna kring måldokumentets innehåll inte är mer utvecklade än resultaten 
visar? Kanske skulle en Sokrates som ställer frågor som kräver svar ha behövts för 
att utveckla dynamiken i sökandet, inte efter en absolut sanning, men efter ett 
meningsfullt innehåll i måldokumentet? Eller varför inte en Gadamer (1994; 
1997) som med sin fråga – svar dialektik förlöser gruppen? Den som naturligt 
kunde ha axlat någon av dessa roller är ledaren men av någon anledning tar han 
inte på sig att driva frågandet till sin spets utan uppträder som ett “vi” i gruppen. 
Även ledaren är mer aktiv i de dynamiska dialogerna än i dialoger om 
måldokumentets innehåll. 

Metaforiken om dokumentets utformning fortsätter efter det att beslut kring 
detta tagits. I repliker om dokumentets innehåll vävs ofta dess utseende in vilket 
gör att deltagarna inte lyckas med att hålla kvar dialogen kring dokumentets 
innehåll utan växlar över till en dialog med annat ämnesinnehåll. Det händer då 
att deltagarna inte håller sig till saken utan låter sig ledes bort till en dialog med 
annat ämnesinnehåll. 

Samtidigt är tonen också mer dämpad med korta stunder av tystnad samt med 
långa eftertänksamma och reflekterande inlägg, på gränsen till monologer, vilket 
för tankarna till Bubers mer metafysiska syn på dialogen. Kanske är tystnad och 
stämningsläget en förberedelse för och ett första steg mot en mer medveten 
aktivitet där deltagarna vänder sig mot varandra i en fördjupad relation, där 
dialogen enligt Bakhtin (Morson & Emerson, 1990) utgör den grundläggande 
principen? För att komma dithän behövs tid. Mötena är i så fall för korta för att 
deltagarna ska känna trygghet i gruppen och våga gå in mer på djupet kring 
målformuleringar som till stor del handlar om värdegrundsfrågor. En näraliggande 
förklaring kan vara att deltagarna tycker att uppgiften är svår, de känner sig osäkra 
och hellre flyr bort till något annat. Talet om tid och den tidsbrist som deltagarna 
då och då återkommer till handlar mer om att hinna med att skapa dokumentets 
form och tekniska funktion än om dess innehåll. 

Ledaren sätter sin prägel på dialogen 
Vid introduktionen av uppdraget riktas hans monologiska dialoger (Markova, 
1990) till gruppen och har karaktären av informativa och förklarande monologer 
om gruppens uppdrag. Ibland leder monologerna till en dialog mellan honom 
och en eller flera gruppmedlemmar. Hans lättsamma, öppna och humoristiska 
ledarstil bidrar till att skapa ett gott klimat för utveckling av dialoger. Å andra 
sidan kan öppenheten och humorn leda samtalen in på sidospår, vilket gör att den 
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röda tråden i dialogen tappas bort när utvikningarna blir för långa och den 
påbörjade dialogen med ett visst ämnesinnehåll avslutas inte. 

I många dialoger fungerar ledaren som igångsättare, antingen genom att själv 
inleda med en monologisk dialog som avslutas med en fråga eller en uppmaning 
till gruppen att komma med synpunkter, eller precis som en ordförande lämna 
över till deltagarna att presentera vad de kommit fram till. I samband med att 
gruppen kommit fram till ett beslut, exempelvis måldokumentets utformning som 
ett träd, är det han som sammanfattar. Efter det att någon presenterat ett förslag 
till måldokumentets innehåll och den eventuella dialogen avklingat är det han 
som ledare som avrundar denna och sammanfattar de synpunkter som lämnats 
innan nästa ämne tas upp. 

I dialogerna om innehållet däremot är ledaren mer avvaktande och 
överlämnar ansvaret för att en dialog kommer igång till övriga i gruppen. Som 
tidigare nämnts borde han kanske i dialogerna om måldokumentets innehåll ha 
agerat distinktare och i likhet med Sokrates tagit fasta på frågan och försökt hålla 
igång den enligt Gadamer (1994; 1997) så viktiga fråga – svar dialektiken i 
dialogen. Konsekvensen blir att när dialogen avstannar eller uteblir avrundar 
ledaren det hela med att hänskjuta ansvaret för fortsatt bearbetning till dem som 
arbetat med den frågan. Är detta möjligen en medveten hållning ledaren intar 
eller känner han sig lika osäker som de andra att befinna sig på 
formuleringsarenan (Lindensjö & Lundgren, 2000)? Jag bedömer det fullt möjligt 
att det ingår i hans ledningsfilosofi att inte styra innehållet alltför mycket utan vill 
att det ska växa fram från verksamheten. För det talar den långsiktighet som 
präglat processen, varav detta arbete utgör en avslutande del. Mot detta talar 
ledarens entusiasm och engagemang när det gäller dokumentets strukturella 
utformning och IT-mässiga utförande. En förklaring till detta kan vara hans 
intresse för tekniska saker. 

Det går att ana en viss förväntan från gruppens sida att ledaren ska styra mer 
än han gör, exempel på det är en fråga om vem som ska vara sammankallande i 
de mindre arbetsgrupperna som blir följden av att arbetet fördelas. En viss 
antydan eller förlitan på att han sitter inne med “sanningen” kan märkas i de 
frågor som ställs kring uppdraget. 

Att ett ledarskap är viktigt i en process som denna råder det ingen tveksamhet 
om. Den betoning på ett kommunikativt, demokratiskt och lärande ledarskap 
som Utbildningsdepartementet (2001) förespråkas ställs på sin spets. Man kan 
fråga sig hur arbetet och dialogerna hade gestaltats om gruppen på egen hand 
hade arbetat med framtagning av måldokumentet? 

Frågans betydelse för dialogens gestaltning 
I resultatredovisningen återfinns exempel på hur frågor från någon av deltagarna 
blir inledning till en dialog. Frågeställaren ger uttryck för att hon eller han 
reflekterat över någonting som hänger samman med uppdraget och ställer frågan 
för att få veta. Resultatet kan sägas visa på frågans betydelse för 
kunskapsutveckling som redan den sokratiska dialogen gav uttryck för och som 
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Gadamer (1994; 1997) långt senare såg som central för den förväntade 
kunskapsutvecklingen i en äkta dialog. Gadamer menade att vi inte kan få 
erfarenhet utan att ställa frågor, något som också frågeställarna i denna studie 
anammar. Resultatet visar att en inledande fråga leder till mer eller mindre 
kunskapsutvecklande dialoger. Som mer kunskapsutvecklande dialoger betecknar 
jag dialoger där frågor och svar leder till att en gemensam mening nås. Men det 
händer att denna inte nås och frågan rinner ut i sanden. Hur kommer det sig? 
Beror de på att frågan saknar mening, något som för Gadamer är väsentligt att en 
fråga har? Men som framgår av resultaten är de frågor som ställs inte av den 
karaktären. Alltså måste det bero på något annat. Det kan hellre förklaras med att 
den platonska dialogens försäkran om att deltagarna hela tiden är med saknas. 
Varken frågeställaren eller någon annan deltagare håller kvar fokuseringen på 
frågan vilket gör att dialogen avstannar eller övergår till en dialog med annat 
innehåll.

Resultaten visar att den mening frågan har påverkar dialogens gestaltning 
men också att frågans innebörd kan förändras i dialog. Detta skulle i det andra 
fallet kunna tas som intäkt för det Gadamer menar med att deltagarnas 
uppfattning omprövas och utvecklas under tiden dialogen pågår. I första fallet är 
det snarare så att frågan inte har mening vilket leder till att dialogen leder bort 
från frågan.  

Monologens betydelse för dialogens gestaltning 
Av Svenska Akademiens Ordbok (1945/1997) får man lätt den uppfattningen att 
monologen står i stark kontrast till dialogen eftersom ordet betyder en eller en 
som talar för sig själv. Det synsättet märks även hos både Buber (1993) och 
Bakhtin (Morson & Emerson, 1990). Men resultaten visar att monologen till sin 
natur är mer differentierad än vad den begreppsmässiga betydelsen anger. Både 
långa och korta monologer ingår som naturliga inslag i dialogerna. Av Bubers 
(1993) sätt att betrakta dialogen som en förklädd monolog, där människor trots 
att de finns i samma rum inte riktar sin uppmärksamhet mot den andra utan mot 
sig själva, märks inte det minsta spår av i resultaten. Inte heller Bakhtins syn på 
monologen som en tom och livlös interaktion har några motsvarigheter i 
resultaten. Tvärtom visar resultaten att monologer riktar sig i högre eller lägre 
grad till hela gruppen, men vissa är mer dialogiska till sin natur än andra 
(Marková, 1990). 

När en mindre grupp redovisar sitt arbete för den stora gruppen sker det i 
form av monologer. De flesta av dessa monologer inbjuder till dialog. När den 
dialogen inleds med en fråga om dokumentets innehåll får det till följd att några 
deltagare aktivt bidrar till att utveckla ämnesinnehållet i en atmosfär präglad av 
öppenhet med utrymme för olika åsikter. 

Men det finns också monologer som trots att de är dialogiska till sin natur 
inte lyckas med att få igång en dialog. Sökandet inleds med en uppmaning att 
komma med synpunkter på det som presenterats. Trögheten att få igång dialogen 
är påtagligen. När den väl kommer igång är det inte så många som deltar i denna. 
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Det kan finnas helt naturliga förklaringar till detta. Som människor kan vi av olika 
anledningar och av olika orsaker inte känna oss upplagda att gå in i en dialog. Vi 
kanske inte mår så bra, är stressade, har tankarna på annat håll och har svårt att 
koncentrera oss på uppgiften, för att nämna några saker. Förhållandet påminner 
också om hur det är i ett grupparbete när deltagarna fördelar uppgifterna mellan 
sig och var och en koncentrerar sig på sin del av uppgiften. Den jämförelsen gör 
jag utifrån ett uttalande från en presentatör, som efter sin monologiska 
redovisning, poängterar att trots att arbetsuppgifterna fördelats på mindre grupper 
så är det ändå allas gemensamma ansvar att formulera måldokumentets innehåll. 

Resultatet visar ett exempel där monologen till det yttre ser ut att vara 
dialogisk till sin natur men som ändå i det språkliga framförandet verkar 
utestängande. När den som framför monologen framhåller, visserligen skämtsamt, 
att texten är klart utformad blir effekten en återhållsamhet på de övriga och det 
blir ingen dialog. Det är inte heller uteslutet att deltagarna anser att 
ämnesinnehållet är så pass bra redan att kommentarer är överflödiga.   

Den ändlösa dialogen 
En liten glimt av Bakhtins (Morson & Emerson, 1990) syn på människans 
existens som en ändlös dialog finns exempel på i resultaten. Dialogen påbörjas i 
och med att arbetsgruppen går i dialog med en tidigare framtagen text för att i 
gruppen föra en dialog och reflektera över vad de tagit del av. Den stumma 
dialogen med texten övergår till en verklig dialog som Molander (1996) menar 
börjar där texten slutar. Arbetsgruppen testar sin framtagna text på sina kollegor 
… “de förstod ju vad dom läste, men vad innebar det”? Exemplet visar att här 
finns ett behov av en dialog om texten. Ett exempel på en annan ände av den 
ändlösa dialogen är den dialog som uppstår sedan arbetsgruppen presenterat sitt 
arbete i den stora gruppen vilket i sig sker vid flera tillfällen och ger upphov till 
många dialoger. När sen hela dokumentet är klart och ska börja tillämpas i 
verksamheten finns behov av en oändlig massa dialoger. Hur gestaltas dessa 
dialoger? 

För att knyta ihop diskussionen kring dialogens variationsrikedom med Bakhtins 
syn på livet som en ändlös dialog lämnar jag över en öppen fråga till läsaren att 
besvara. Vilka möjligheter finns det för en pedagogisk verksamhet att präglas av 
dialogiskt liv? 

Dialogen och styrningen 

Dialogens variationsrikedom visar sig inom ramen för det jag med stöd av den 
diskursiva styrformen som … “sätter samtalet om skolan, dess mål och praktik i 
centrum” (Wallin, 1997, s 148), kallar för styrningsfilosofi. Undersökningen av 
dialogens gestaltning sker i ett sammanhang där styrningsfilosofin får sin praktiska 
tillämpning.
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En arena för diskursiva samtal i form av dialoger har skapats där gruppens 
retoriska kompetens tillåts blomma ut. Men trots att förutsättningar finns visar 
resultaten att samtalen om målformuleringar inte alltid leder till 
utvecklingsfrämjande dialoger. En förklaring kan vara att den diskursiva 
kompetensen (Wallin, 1997) befinner sig på utvecklingsstadiet. En del av de 
frågor som väcks under processens gång tyder på deltagarnas ovana att befinna sig 
på formuleringsarenan. Ett exempel på det är Kalles s fråga om det politiska 
uppdragets natur, med andra ord vad politikerna vill att gruppen ska göra. Frågan 
utvecklas till en dialog med flera personer som sätter samtalet om skolan, dess mål 
och praktik i centrum inblandade. Dialogen trevar sig fram. Men Kalle släpper 
inte sakfrågan. Hans reflektioner vid ett senare tillfälle växlar över till frågor om 
vad måldokumentet enligt lagar och förordningar bör innehålla. Frågan blir till en 
dialog mellan honom och Lars. Det hela mynnar ut i att både Kalle och Lars 
arbetar vidare med frågan. De skaffar behövlig kunskap utifrån och lägger fram 
förslag till gruppen. Exemplet ger dels prov på vad Alexandersson (1998) menar 
med att reflektion ger upphov till en väl utvecklad dialog och dels prov på att 
diskursiva samtal kan bidra till deltagarnas lärande, något som också min 
utvärderingsstudie (Wikgren, 2001) bekräftar.   

Ett par andra exempel som tyder på gruppens ovana hemvist på 
formuleringsarenan rör frågor om för vem måldokumentet skrivs och texternas 
språkliga nivå. Den förstnämnda frågan tas inledningsvis upp av Måns och följs 
upp vid ett senare tillfälle av Carola. Trots Lars’ förklaringar med efterföljande 
dialog ger resultatet inga klara belägg för att gruppen når en gemensam mening 
kring detta. Snarare är intrycket att osäkerheten kvarstår. Texternas språkliga nivå 
blir föremål för behandling ett antal gånger. För vem skriver vi? Ska texten 
skrivas så att yngre elever kan läsa och förstå den? Svaret på dessa frågor 
framkommer inte inom ramen för texterna och dialogerna för denna studie.  

Sammanfattande kommentarer 

Vilken kunskap bidrar denna studie med? Tolkningens spiralformiga pendling 
mellan del och helhet resulterade i en redovisning av dialogens gestaltning i olika 
teman. Talet om “dialogen” som något enhetligt eller tron på dess automatiska 
existens är betydligt mer komplicerad. Med detta menar jag att denna studie visar 
på några av de faktorer som gynnar förekomsten av dialog och några andra som 
missgynnar en utvecklingen av dialog med mening.  

Är dialogen ett verksamt redskap i skolförbättring? Jag hävdar att resultatet 
visar att dialogen är en framkomlig väg när det gäller den bit av skolförbättring 
som jag har undersökt. Men det är ingalunda en fråga om en rak autostrada. 
Påståendet grundar jag på att dialoger som uppfyller ett eller flera av de uppställda 
kvalitetskriterierna faktiskt förekom. Ovanan och osäkerheten att föra diskursiva 
samtal gör att dialogen inte alltid till fullo blommar ut. Å andra sidan är aktivitet 
och intensiteten mer påtaglig när det gäller dokumentets strukturella utformning. 
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Det för med sig att dialogen blir mer dynamisk. Slutsatsen blir att när de olika 
påvisade gestaltningar av dialogen under de fyra mötena sammanförs och 
betraktas som att dessa sker under ett enda dialogiskt möte blir resultatet ett 
mönster av växlingar mellan monologer, som till sin natur kan vara monologiska 
eller dialogiska, och dialoger. Resultatet blir ett möte där den nyansrika dialogen 
bidrar till skapare av gemensam mening.  

Avslutande reflektioner

Är det realistiskt att tro att den vikt styrdokument och andra centrala dokument 
lägger vid dialogen går att förverkliga i en pedagogisk verksamhet? Vilka 
förutsättningar finns för äkta dialoger? 

Denna studie av dialogens gestaltning, sedd ur ett styrningsperspektiv, har 
haft som syfte att undersöka en liten begränsad del av de användningsområden 
som styrdokument och andra central dokument förespråkar. Utifrån det som 
kommit fram i denna studie är jag beredd att svara ja på den första frågan. Den 
andra frågan är intimt förknippat med den första men bör bli föremål för 
undersökning i respektive miljö. Men jag tror att det är orealistiskt att tro att det 
går att förverkliga utan vidare. Jag anser att det krävs ett målmedvetet arbete för 
att nå dithän och att tidsfaktorn har stor betydelse för att dialogen ska nå ett större 
djup när de gäller grundläggande värderingsfrågor som styrning av en verksamhet 
handlar om. 
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