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Lärande i dialog 

Gretha Wikgren 

The idea that learning is not a passive intake 
of information, but that knowledge and 
understanding are actively constructed by the 
learner, often in co-operation with fellow-
learners, has shifted the attention away from 
the activities of the teacher to the activities of 
the student. This has not only made learning 
much more central in the understanding of 
the process of education (Biesta, 2004, s 72).  

Det var efter en lektion där en mindre grupp lärarstuderande samtalat 
om sin syn på kunskap och lärande utifrån den aktuella läroplanens 
skrivning som en av de studerande, jag kan kalla henne Stina, gav 
uttryck för hur hon upplevde sin situation i gruppen. Hon sa ungefär så 
här: Jag kom hit till utbildning och tänkte att jag skulle lära mig, men efter 
inledningen igår så tänkte jag att den här utbildningen är alldeles på för hög 
nivå för mig. Men nu känner jag att jag har lärt mig mycket och faktiskt också 
kunnat bidra till andras lärande.  

Stina i exemplet ovan befinner sig vid en utbildningsinstitution. 
Som forskande lärare befinner jag mig också där. Vid en 
utbildningsinstitution förväntas undervisning bedrivas och studenter 
antas vara där för att få kunskap. Syftet med denna artikel är att med 
den kontexten som inramning problematisera begreppet lärande, ställa 
lärande i relation till undervisning samt med hjälp av praktiska exempel 
belysa hur lärande tar form i dialog.

Ontologisk undran om lärande och undervisning 
Exemplet Stina visar hur det Biesta uttrycker i citatet ovan tar sig 
uttryck i praktiken. Stina uttrycker med egna ord att lärande inte 
innebär ett passivt mottagande. Hon har uppenbarligen lärt sig genom 
att vara aktiv tillsammans med andra och hon har också kommit till 
insikt om att hon genom sin aktivitet bidragit till andras lärande i 
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gruppen. Visserligen var jag som lärare med vid tillfället men 
uppmärksamheten i det Stina sade var inte riktat specifikt mot mig som 
lärare utan till gruppen. Denna händelse ger exempel på lärande, vem 
som lär, hur lärandet sker och i vilket sammanhang lärandet sker. Stina 
visade på sitt lite försynta sätt i dialog med oss i gruppen prov på sitt 
aktiva deltagande. Hon öppnade sig och plockade fram erfarenheter 
från sin egen skoltid. Hennes osäkerhet skymtade fram när hon ibland 
kunde säga, “eller tänker jag fel”, men genom uppmuntran från oss 
andra i gruppen kunde hon gå vidare med sina tankar och var 
uppenbarligen tillfreds med sig själv. Det är här den kvalitativa dialogen 
kommer in. Dialogen i gruppen var uppenbarligen av stor betydelse för 
Stinas lärande och den visar att det spelar roll hur det lärande 
tillsammans som Biesta talar om sker. Av exemplet kan slutsatsen dras 
att för att ett lärande i dialog ska ske krävs en dialog av god kvalitet. 
Vad jag menar med detta återkommer jag till.  Först ställer jag mig 
frågan Hur kan lärande förstås?

Två artiklar, den ena av Biesta (2004) och den andra av Bengtsson 
(2001, 2004), behandlar frågor om undervisning och lärande. Biesta 
gör det inledningsvis med att fokusera på den växande användningen 
av lärande i språket för att avsluta artikeln med att både ställa och 
besvara den ontologiska frågan Vad är lärande? På vägen mot en 
ontologisk förståelse av undervisning går Bengtsson via granskning av 
aktuella definitioner, vilket resulterar i att allvarliga problem med de 
flesta av definitionerna blottas, över till att göra en språkvetenskaplig 
undersökning av ordets ursprung och betydelse. Han konstaterar för 
det första att själva ordet definition etymologiskt översätts med 
avgränsning eller bestämning. Detta menar Bengtsson kan förleda oss 
att tro att betydelsen av undervisning är homogen. För det andra menar 
han att inte alla typer av definitioner som utvecklats under årens lopp 
är användbara som hjälp på vägen mot en ontologisk bestämning av 
undervisning. Bengtssons slutsats är att om man i en vetenskaplig text 
strävar efter att bestämma en reell företeelse, till exempel undervisning. 
“Den enda typ av definition som kan komma i fråga i denna text är en 
realdefinition eller en substantiell definition av något slag, dvs. en 
definition som försöker ange en saks utmärkande egenskaper” 
(Bengtsson, 2004, s 18). Den språkvetenskapliga granskningen av 
undervisning för spåren in också på lärande inte minst med tanke på att 
“lära” har funnits i svenskan sedan fornsvenskan. Bengtsson konstaterar 
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att det ursprungligen funnits en viss likhet i betydelsen av “lära” och 
“undervisa”, … 

… men ‘lära’ har i mycket högre utsträckning än ‘undervisa’ 
kommit att förknippas med resultatet av den aktivitet som utövas. 
[…] Ytterligare en skillnad mellan ‘undervisa’ och ‘lära’ är att ‘lära’ 
saknar en explicit kommunikativ angivelse, medan ‘undervisa’ har 
denna angivelse explicit inbyggd i sin förled (Bengtsson, 2004, s 30).  

Ovanstående har enligt Bengtsson medfört en brist och en olägenhet 
vid bildandet av substantivet “lärande” eftersom ordet saknar en 
differentiering mellan “lära” och “lära sig”. Konsekvensen för 
forskningen blir en bestämning av i vilken betydelse lärande ska förstås.

Biesta (2004) tar i sin artikel upp hur språket om utbildning har 
ersatts av språket om lärande och vill med det göra oss medvetna om 
det språk vi som lärare använder oss av. Exempelvis har 
vuxenutbildning blivit vuxenlärande, livslångt lärande och utveckling 
av lärande organisationer har blivit favorituttryck i policydokument. 
Han urskiljer åtminstone fyra trender som på något sätt har bidragit till 
att det nya språket om lärande har uppstått. Dessa är 1) 
Postmodernismens inverkan på utbildning och utbildningsteori 2) Den 
tysta explosionen. Med denna avser Biesta att fler och fler människor 
idag ägnar tid och pengar åt olika former av lärande, både inom och 
utom formella utbildningsinstitutioner. Det nya lärandet är långt mer 
individuellt. 3) Urholkningen av välfärdsstaten, som tar sig uttryck i att 
staten sörjer för att tillhandahålla tjänster inom hälsovård, socialtjänst 
och utbildning medan det är den enskilde konsumenten som betalar 
dessa. Dessa tre hittills nämnda trender som Biesta tar upp är dock inte 
aktuella att behandla inom ramen för denna artikel.  

Däremot är den fjärde trend han nämner av intresse – de nya 
teorierna om lärande. Dessa har utvecklats, menar Biesta, ur 
konstruktivistiska och sociokulturella teorier om lärande. Det inledande 
citatet anknyter till detta förhållande. Med den synen som 
utgångspunkt kommer jag i artikelns fortsättning att gripa tag i några 
trådar kring undervisning och lärande och undersöker vad som förenar 
och skiljer Bengtsson och Biesta åt. I Bengtssons fall är den drivande 
kraften intresset att förstå vad undervisning är medan Biesta vill 
återupprätta ett språk om utbildning i en tidsålder av lärande. Båda 
knyter samman sina resonemang med att behandla den ontologiska 
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frågan. Bengtssons ontologiska undran rör undervisning till skillnad från 
Biesta som ställer frågan Vad är lärande?

När Bengtsson borrar vidare i sitt försök att mejsla fram vad 
undervisning är stöter han på två utmärkande egenskaper. 
“Undervisning är å ena sidan ett handlande och å andra sidan en 
intersubjektiv relation mellan minst två parter” (Bengtsson, 2004, s 32). 
Han motiverar detta med att undervisning inte kan utföras ensam och 
som en följd av detta faktum är intersubjektiviteten en integrerad och 
oupplöslig del av undervisning. Men vad är då lärande? Biesta menar 
att det har utvecklats en rad förklaringar hur processen lärande sker 
men många av dessa antar att lärande har något som förvärvas utifrån, 
någonting som existerade innan själva lärandet sker. Resultatet av själva 
lärandet blir sen den lärandes ägodel. Det kanske var så Stina först 
tänkte när hon kom till gruppen för att “lära sig”, som hon själv 
uttryckte sig? Men för Biesta är lärande någonting mer än att förvärva 
mer och mer “… learning as responding is about showing who you are 
and where you stand” (Biesta, 2004, s 78). Han kallar detta för “… a 
process of coming into presence”, som betyder “… to come into 
presence in a social and intersubjective world, a world we share with 
others who are not like us” (s 78).

Med stöd av von Wright (2003) tolkar jag det som att det är i 
denna gemensamma och sociala värld Stina med sin enskilda 
subjektivitet befinner sig i en väv av relationer tillsammans med andra 
individer med sina enskilda subjektiviteter. Hennes kompletterande 
tillägg att hon tror sig ha kunnat bidra till andras lärande tyder på det. 
Det är inte Stinas enskilda egenskaper som karakteriserar hennes 
subjektivitet, utan hennes handlingar som framträder i relation med de 
andra i gruppen. “Subjektiviteten är beroende av andra människor i tid 
och rum” (s 33). 

Men är inte undervisning och lärande samma sak eftersom 
Bengtsson och Biesta båda poängterar intersubjektiviteten? Det ska visa 
sig att det finns skillnader. Bengtsson nöjer sig inte med det första 
konstaterandet utan går vidare i sin undersökning av vad undervisning 
är. Han plockar fram ytterligare en egenskap, nämligen begreppet 
kunskap. “Undervisning är alltid en undervisning om något till någon. 
Det är lika omöjligt att undervisa utan innehåll som det är att inte 
undervisa någon” (s 34). Kunskapsbegreppet måste preciseras. Än en 
gång ställer jag en motfråga. Har inte lärande ett innehåll? Ja visst, säger 
Biesta och jag håller med honom. “Coming into presence” handlar 
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enligt Biesta lika mycket om att säga, göra, handla och svara som om 
att lyssna, höra och se. Han menar att lärande inte får begränsas till 
förvärvande och kopiering. Det krävs också att utbildningsinstitutioner 
bryr sig om vad de studerande tänker och känner och också tillåter 
dem att uttrycka sina tankar och känslor. Ett sätt att göra det är att ställa 
fundamentala frågor som utmanar deras tänkande. Sett med von 
Wrights ögon är detta att betrakta lärande ur ett relationellt perpektiv 
där också ett vem träder fram, ett perspektiv “… där människor 
betraktas i relation till andra människor i och med att en förutsättning 
för enskilda individers existens är existensen av andra individer”(s 33). 
Dewey (1997) å sin sida menar att den traditionella definitionen av 
människan som “the thinking animal” (s 14) fixerar tänkandet som den 
väsentligaste skillnaden mellan människan och odjuret. Visserligen är 
detta relevant men än viktigare är frågan hur tänkande är viktigt, 
eftersom svaret på den frågan kastar ljus på vilken slags träning av 
tänkandet som behövs. Han säger vidare att träningen av en individs 
tänkande måste falla tillbaks på individens naturliga förmågor och inte 
på att skapa dessa, det vill säga “… one may have to learn to think well,
but not to think” (s 29).  

Bengtssons väg mot en ontologisk förståelse av undervisning är 
ännu inte färdig. Han kommer precis som Dewey fram till att det finns 
ett nära förhållande mellan undervisning och inlärning. “Teaching and 
learning are correlative or corresponding processes, as much so as 
selling and buying” (Dewey, 1997, s 29). En människa kan visserligen 
lära av undervisning, men behöver inte göra det. Initiativet ligger 
enligt Dewey hos den lärande. Men i ljuset av både Säljös (2000) och 
Biestas (2004) sociokulturella perspektiv på lärande och med tanke på 
von Wrights (2003) syn på lärande ur ett relationellt perspektiv 
instämmer jag med Säljö när han hävdar att vi inte kan undvika att lära. 
“Frågan är snarare vad vi lär oss i olika situationer” (Säljö, 2000, s 47). 
Detta lärande behöver dock inte vara detsamma som innehållet i 
undervisningen. Den ontologiska definitionen av undervisning 
Bengtsson slutligen kommer fram till lyder så här: 

Undervisning kan med andra ord definieras som en praktisk 
intersubjektivitet som syftar till att någon lär sig ett visst 
kunskapsinnehåll (Bengtsson, 2005, s 35). 
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Av denna definition anser jag en tydlig ontologisk skillnad mellan 
undervisning och lärande framträder. Det är genom att bearbeta och 
teckna ned Bengtssons väg fram till en ontologisk bestämning av vad 
undervisning är, genom att på samma sätt begrunda Biestas ontologiska 
fråga ”Vad är lärande?”, genom att jämföra bådas resonemang för att se 
likheter och skillnader samt genom att dra paralleller till von Wrights 
punktuella respektive relationella perspektiv som min förståelse för 
lärande, satt i relation till undervisning, har formats. Med stöd av Biesta 
och Säljö hävdar jag att lärande inte begränsas till ett visst 
kunskapsinnehåll utan har en mycket både vidare och djupare 
dimension med mer eller mindre inslag av “transcendental violence” 
(Biesta, 2004, s 79). Begreppet undervisning är starkt förknippat med 
någon utbildningsinstitution och med begreppet lärare vilket kan leda 
till att uppmärksamheten riktas mot läraren. Lärande kan också ske, 
menar jag, i andra sammanhang än där lärare och/eller en 
utbildningsinstitution är inblandade. Perspektivförskjutningen mot att 
uppmärksamma studenternas aktiviteter håller jag till fullo med Biesta 
om.

Även om jag i vissa stycken i min undersökning ställt begreppen 
lärande och undervisning mot varandra menar jag inte att undervisning 
och lärande ska betraktas ur ett antingen eller perspektiv. Det handlar 
om hur man kommunicerar för att människor ska ta till sig insikter och 
färdigheter som spelar roll eftersom undervisning och det Säljö (2000, s 
47) kallar kunskapstradering är huvudsyftet i skola och i utbildning. En 
konsekvens av detta är ställningstagande till att det är lika viktigt för 
forskningen att bestämma i vilken betydelse undervisning ska förstås 
som Bengtsson anser det vara i vilken betydelse lärande ska förstås. 
Enligt min mening finns det en risk för att subjektet i undervisningen 
reduceras till att betraktas som ett vad utifrån ett punktuellt perspektiv, 
“… en individcentrerad subjektsuppfattning […] och den 
kommunikation som sker mellan människor förstås som ett samspel 
mellan fristående subjekt” (von Wright, 2003, s 33). Däremot är jag i 
min ontologiska framskrivning av lärande influerad av synen på 
subjektet som ett vem ur ett relationellt perspektiv.

Bengtsson (2005) rundar av sin ontologiska undersökning med att 
poängtera vikten av att föra ned undersökningen av vad undervisning 
är från den ontologiska definitionens abstrakta nivå till en nivå där den 
fortsatta undersökningen handlar om definitionens förutsättning på en 
teoretisk nivå. Detta innebär att ställa en rad frågor, som exempelvis 
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handlar om “… hur subjekten förstås i den undervisande relationen 
samt relationen mellan dem” (Bengtsson, 2004, s 36). Biesta har utifrån 
sin syn på lärande gjort denna undersökning. Han grundar sitt 
antagande utifrån konstruktivistiskt och sociokulturellt orienterade 
teorier, ett synsätt som ger upphov till en rad frågeställningar att 
problematisera och undersöka. Här ska bara nämnas ett par. Vad 
innebär detta synsätt mera konkret? Vilka konsekvenser får detta för 
lärarstudenters lärande till lärare? En mer generell tolkning som kan 
dras av innebörden av synsättet är att det interaktiva samspelet mellan 
människor i en lärandesituation är av betydelse för lärandet. Lärandet 
sker i ett socialt samspel bestående av kommunikation med andra. 
Uppenbarligen är det något speciellt med den kommunikation som gör 
att Stina lär och bidrar till andras lärande. Men vad är det för slags 
kommunikation som krävs för att det ska ske ett lärande?  

Dialog och lärande 
Kommunikation kan enligt Säfström (2005) förstås antingen som 
monolog eller dialog. Han menar att den dialogiska uppfattningen av 
kommunikation uttrycks i en moralisk relation till den Andre utan 
tendens till att förtingliga subjekten, vilket görs när det vetandet 
subjektet sätts i världens centrum. Detta är enligt Säfström utmärkande 
för västerländskt filosofiskt tänkande. Konsekvensen blir att vetande 
endast kan förstås från vetarens horisont. Överfört till en 
utbildningssituation innebär detta sätt att tänka att läraren förutsätts veta 
mer än eleven och ha en större del av verkligheten till sitt förfogande. 
“Talet om det andra, om det främmande görs till begrepp i ett språk 
som kommer från vetaren i världens centrum” (Säfström, 2005, s 37). 
Verkligheten blir sådan som den framstår genom de begrepp som 
läraren i detta fall använder för att eleverna ska förstå den. Verkligheten 
blir således enbart en begreppslig kunskap. Verklighetsbilden och 
relationen till den Andre baseras inte på förhållningssätt utan enbart på 
kunskap. Det verkar som att Stina är ett offer för den traditionen när 
hon under samtalets gång undrar över om hon tänker fel, men när hon 
får bekräftelse lär att också hennes verklighetsbild räknas.

Ett annat scenario kunde ha utspeltas om läraren hade agerat som 
vetaren i världens centrum. Den mänskliga interaktionen hade då 
reducerats till den världsbild som läraren ansåg vara sin. Samtalet med 
Stina hade därigenom snarare blivit monologiskt än dialogiskt. 
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“Kommunikation inom ett sådant sätt att tänka blir till ett monologiskt 
självbekräftande av den egna världsbilden snarare än ett sätt att möta 
den främmande och okända” (Säfström, 2005, s 37). 

Både Säfström och von Wright använder begreppet 
kommunikation. Visserligen ställer Säfström dialogen mot monologen, 
men utan att likt Bengtsson ställa den ontologiska frågan Vad är dialog? 
Moira von Wright (2003) finner vid sin läsning av Meads texter att han 
är “… dialogisk och relationell i sitt sätt att skriva” (s 70). Hon 
använder själv sig av dialogen för att gripa sig an läsningen av Arendt, 
Mead med flera. Men vad är en dialog? 

Ontologisk undran – vad är dialog? 
Influerad av Bengtssons sätt att söka förståelse för vad undervisning är 
gör jag ett försök att i reducerad form undersöka dialogen på samma 
sätt.

Begreppet dialog kommer ytterst från grekiskans dia´logos,
utredning, där dia´ står för genom och légein översätts med läsa, tala 
(Hellquist, 1993). Lübcke (1988) översätter dialog till samtal. Enligt 
samma källa är dialogens grundläggande metodiska betydelse samma 
källa som hos Platon, nämligen ett medel att nå insikt i sanningen. I 
såväl vardagliga sammanhang som i mer vetenskapliga texter används 
dialog oftast som synonymt med samtal och utan närmare 
begreppsförklaring. Andra till dialogen näraliggande begrepp är 
kommunikation och diskussion. Efter en närmare utredning av 
betydelsen av begrepp som kommunikation, diskussion och samtal samt 
dessa begrepps förhållande till begreppet dialog konstateras att det inte 
existerar några vattentäta skott dem emellan (Wikgren, 2005). Att jag 
föredrar att använda mig av dialog framför kommunikation har att göra 
med att det sistnämnda begreppet framstår som mer övergripande och 
leder tankarna till masskommunikation och kommunikation via olika 
media.

I den här artikeln kommer jag att utgå från de framskrivna 
tankegångarna och de egna ställningstagandena rörande dialogens 
innebörd som skrevs fram i min tidigare studie av dialogens gestaltning 
(Wikgren, 2005). Min syn på dialogen har sin förankring i ett urval av 
filosofiska tankegångar alltifrån den sokratiska dialogen (Platon, 1923; 
1996; 2003), Bubers närvarande och äkta dialog (Buber 1993; 1997; 
Gustavsson, 1996), Bakhtins distanserade dialog (Bachtin, 1991; 
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Dysthe, 2001; Gustavsson, 1996; Hirschkop, 1999; Holquist, 1990; 
Morson & Emerson, 1990; Markova, 1990), Gadamers syn på frågans 
centrala betydelse för en äkta dialog (Gadamer, 1994; 1997) samt 
Molanders (1996) betraktande av dialogen som “… en rörelse i
förståelse och identitet ” (s 91), där jaget i högsta grad finns med i 
dialogen. I likhet med Bengtsson anser jag att den ontologiska 
definition jag genom min undersökning kommit fram till är “… en 
definition som försöker ange en saks utmärkande egenskaper” 
(Bengtsson, 2005, s 18). 

I korthet innebär det att jag betraktar dialogen utifrån dess form, 
innehåll och interaktion. Med form menar jag i vilket sammanhang 
dialogen sker och i vilken gruppkonstellation. Några centrala 
utmärkande egenskaper när det gäller dialogens innehåll är att ämnet är 
någorlunda avgränsat, att ett ömsesidigt utbyte av idéer sker, att 
uppfattningar omprövas och struktureras under dialogens gång, att 
dialogen är dynamisk och meningsskapande. Utmärkande egenskaper 
för interaktionen är således att dialogen sker i en viss kontext där 
deltagarna vägleder varandra genom att ställa frågor, att de inte talar 
förbi varandra, att de uttrycker ömsesidighet och en öppenhet som 
tillåter konflikter. Andra utmärkande egenskaper är att det sker ett 
givande och tagande i dialogen och att deltagarna bejakar och bekräftar 
varandra.

Inom ramen för denna artikel avser jag inte att gå på djupet och 
pröva den framskrivna ontologiska innebörden av dialog mot 
användbara teorier. Ett exempel på ny teori om lärande som Biesta 
nämner i sin artikel är den sociokulturella. Grundtanken i denna är 
kommunikation (Säljö, 2000). Sociokulturella resurser både skapas och 
förs vidare genom kommunikation. I detta perspektiv betonas också 
släktskapet mellan tänkande och kommunikation. “Det är genom 
deltagande i kommunikation som individen möter och kan ta till sig 
nya sätt att tänka, resonera och handla” (Säljö, s 115). Genom att välja 
kommunikation enligt den dialogiska uppfattningen ligger vägen 
öppen för dialogen med dess mer preciserade egenskaper (Säfström, 
2005).

Den pragmatiska kunskapsfrågan Hur blir det då? är den fråga von 
Wright (2004) går in i sin studie med. Den frågan använder jag mig av 
när jag går vidare med nästa exempel på lärande i dialog.
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Hur blir det då? 
En rad följdfrågor uppstår i spåret av de framskrivna egenskaperna på 
dialogen. Vilka förutsättningar finns för att skapa sådana dialoger inom 
lärarutbildning och inom skolans värld? Hur sker lärande i dialogen? 
Om jag kunnat rikta frågan till Buber om möjligheten att få till stånd 
”äkta dialoger” kanske jag låtit mig nedslås av hans till synes en aning 
pessimistiska syn på saken: 

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).

Men jag förskräcks inte. Att nå det närmast transcendentala djup i den 
äkta dialogen som Buber här förespråkar är knappast rimligt att uppnå i 
lärarutbildning eller i skolverksamhet. Men om jag som lärare tar till 
mig pragmatikernas tanke om människor som kommunikativa och 
sociala varelser, som genom kommunikation och samtal skapar mening, 
då menar jag att det finns goda förutsättningar att skapa 
lärandesituationer utifrån ett relationellt perspektiv där subjektet som 
ett vem träder fram.

Hur det faktiskt blev 
En grupp lärarstuderande skulle genomföra ett litteraturseminarium i 
grupper om 5-7 personer, som ett led i en individuell skriftlig 
examinationsuppgift. Jag frågade dem om jag fick spela in delar av deras 
cirka en timme långa seminarium. Jag förklarade att jag var intresserad 
av lärande i dialog och vad jag eventuellt skulle använda materialet till. 
Två grupper nappade på min idé. Jag gick till den första gruppen och 
spelade in ungefär 20 minuterna av seminariets inledande samtal. 
Under tiden inspelningen pågick fanns jag kvar i rummet på behörigt 
avstånd, men utan att delta i samtalet. Sedan gick jag till grupp nummer 
två och kom in mitt i deras samtal. Båda avsnitten transkriberades men 
jag väljer här att enbart ta upp en kortare sekvens från den första 
gruppen.
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Exemplet visar på hur jag som lärare kan skapa tillfälle för 
gemensamma lärandesituationer genom att vid genomförande av 
litteraturseminarium indela lärarstudenter i grupper om fem-sju 
personer där de samtalar om skolutveckling utifrån var sin artikel i 
ämnet. Till seminariet hade studenterna med sig med ett par 
frågeställningar utifrån artikeln samt egna reflektioner kring det lästa. 
Var och en tog upp sina frågeställningar och inbjöd övriga i gruppen 
till dialog. När denna dialog utspelar sig har samtalet pågått i ungefär 
tio minuter. Den dialogsekvens av vilket detta är ett förkortat utdrag 
pågår under cirka fem minuter. Namnen som används är fingerade och 
speglar inte heller könsfördelningen i gruppen. Det är Alva som tar upp 
sin frågeställning. 

Alva: Skall det vara snabba impulsiva åtgärder eller långsiktigt 
planerade åtgärder över tid? 
Justina: Oj, vad svårt. 
Gisela: Kan du läsa den en gång till. 

Gruppen reagerar instinktivt på frågan, vilket en skriftlig återgivning 
inte kan ge rättvisa åt. Alva upprepar sin fråga, nu med tilläget, “… och 
vad är fördelen? Gruppen får genom detta korta mellanspel en tid att 
tänka efter.

Adela: Det beror väl på hur man är som person. En del vill ha 
snabba förändringar, för det läste jag i mitt kapitel, en del lärare har 
ju den personligheten, det ska gå snabbt och det ska vara, ja enkelt 
och man ska se ett resultat på en gång, medan en del vill jobba med 
en och samma grej i flera terminer för att se resultat. 
Roy: Sen är det ju helt och hållet beroende på vilket problem det är. 
Alltså vilken problemställning det är. [Andra instämmer.]Är det 
någonting som man verkligen måste ta tag i snabbt är det ju en 
fördel om man tar tag i det snabbt … 
Justina: … och då ska det ju gå fort. 
Roy: … så att man inte drar ut på det.  
Tord: Och är det ett mål man arbetar mot någonting man vill 
förbättra, ja men, t ex nu om man har sett att pojkar får sämre betyg 
än flickor då måste man ju lägga upp ett långsiktigt arbete. Det går ju 
inte att förändra på kort tid. Fast det beror ju på vad det är.  

Här för Tord in praktiska exempel och Gisela fyller på genom att ta 
upp både genus och mobbning (hennes replik har kortats ned): 
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Gisela: Och jag tänker som, om vi säger som exempelvis ur 
genusperspektivet om man vill förändra … om vi säger som 
traditionella könsmönster på en skola, då är det nog väldigt viktigt 
att tänka riktigt långsiktigt. Att man startar processen, att man tänker, 
nu börjar vi … man håller på väldigt länge för att komma till en 
förändring, för så fort man kommer in för att förändra normer och 
värderingar, så det går ju inte över en dag. Det tar ju riktigt lång tid. 
… Alltså att man hela tiden har kvar långsiktigheten. Den tycker jag 
är jätteviktig. 
Justina [Flera instämmer]: Jo, det måste man ju. Annars går det inte. 
Speciellt med dom frågorna när det gäller värderingar. 
Roy: Ska man arbeta med någon slags förändring så är det ju viktigt 
att man ser till att arbetet fortgår, precis som du sa då hela tiden men 
att man börjar, men att man ser till att man håller på med det hela 
tiden för att det kanske ska bli en utveckling och en förändring av 
det hela.  

Avsnittet avslutas med att Alva tar upp sin motivering. Hon läser också 
upp ett kort avsnitt ur den litteratur han läst. Gisela visar på sambanden 
med sin egen artikel.

Alva: Min lilla personliga varför jag valde frågan är: Den 
frågeställning har jag valt därför att jag kan uppleva att nymodigheter 
som framförs på ett framfusigt sätt av entusiastiska människor kan 
upplevas som påträngande och onödiga att det blir lite … Finns det 
däremot väl utarbetat förslag som läggs fram i tid och hinner smälta 
in kan det vara lättare att ta till sig och kunna se om det faktiskt leder 
till utveckling och inte bara förändring för förändringens skull.  
Gisela: Det var väldigt intressant det du sa nu därför att det där 
knyter an till den forskare som jag har läst om, det han skrev. Och 
han skrev om det här med förändringar att det kan uppfattas som … 
främmande, att man försöker stöta bort det och man försöker skylla 
på olika saker att, att vad saker beror på och det handlar lite grann 
om vad man har för roll, för det finns tre olika typer av roller och 
rollsystem, och om man är inne i en av typerna då har man en så här 
väldigt given roll och då vill man inte ha den förändrad, utan man 
vet hur det funkar och det ska vara på det viset. Det är ju precis det 
du beskriver om förändring. Det var ju intressant. 

En analys av den dialog som utspelades mellan studenterna, förstås “… 
som ett samspel mellan fristående subjekt” (von Wright, 2003, s 33) ur 
ett punktuellt perspektiv. Den lärande dialogen i ett relationellt 
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perspektiv är svår att fånga i uttalad och skriven form. Däremot kunde 
jag observera att det fanns glimtar av detta i andra uttrycksformer. 
Uppgiftens art och att studenterna i gruppen var, så vitt jag vet, relativt 
obekanta med varandra eftersom det är en ny kurs tidigt på hösten är 
faktorer att beakta vid analysen. Av den anledningen kan förväntningar 
på en lärandesituation där också det relationella perspektivet avspeglas i 
dialogen inte ställas alltför högt. De exempel som togs upp om betyg, 
genus och värderingar skulle kanske i ett annat sammanhang kunnat 
locka fram vemet om utmanande frågor ställts.

Avslutande reflektioner 
Den här artikeln visar på en möjlig väg att komma till en förståelse av 
lärande och att sätta lärande i relation till undervisning och dialog. 
Resultatet av undersökningen visar på de svårigheter som föreligger att 
ontologiskt besvara frågorna Vad är lärande, Vad är undervisning och 
Vad är dialog samt att förstå hur dessa begrepp hänger samman. 
Avgörande för det egna ställningstagandet är vilket eller vilka teoretiska 
raster som ligger till grund för undersökningen. I denna artikel har 
sociokulturella teorier för lärande bildat grunden och konsekvensen av 
von Wrights punktuella respektive relationella perspektiv har gått som 
en röd tråd genom artikeln, då med tonvikt på det relationella 
perspektivet eftersom detta väl harmonierar med mitt ontologiska 
ställningstagande till dialog. De praktiska exemplen på lärande i dialog 
visar att dialogen öppnar vägar för att åstadkomma lärande men också 
att mycket kring detta behöver utvecklas. Jag betraktar detta som ett 
spännande forskningsfält. För att ytterligare studera hur lärande sker 
vore det intressant att till lärande i dialog också koppla reflektion.
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