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ABSTRAKT 
Denna litteraturstudie gjordes i syfte att belysa vad som har betydelse för att ett lärande 

ska främjas i skolan med diskussioner och samtal i fokus. Genom att studera tidigare 

forskning angående dialog i klassrummet syftade denna studie till att besvara 

konversationens betydelse för elevers lärande. I denna systematiska litteraturstudie 

kopplades ett sociokulturellt perspektiv in för att undersöka vad som har betydelse för att 

samtal ska vara till hjälp för elevers lärande. I resultatet kom flera olika faktorer fram 

som var främjande för elevers lärande i samtal och diskussioner. Betydelsen av 

deliberativa samtal visades vara olika efter de studier som undersöktes, där betydelsen 

visades vara antingen positiv eller resultatlös. I detta fall pekade studier på olika resultat 

gällande elevers lärande, där elever ökade sina demokratiska värderingar och 

ämneskunskaper till att man inte kunde se någon ökad förmåga överhuvudtaget. 

Lärarens roll i diskussioner var tydligt vital för att samtalen skulle betraktas som 

lärorika. Elevernas betydelse för fruktbara samtal visades också vara viktiga där man 

måste samarbeta och hjälpa varandra istället för att konkurrera om talutrymme för att 

främja kunskapsutveckling. Resultatet tydde också på att variation och kultur spelade 

roll för hur pass främjande dialog var i klassrummet. Samtidigt finns flera 

komplikationer som försvårar samtal i klassrummet, där blyga och tysta personer 

respektive lärare som tog stort utrymme utgjorde hinder för dialog i klassrummet. 

Sammanfattningsvis finns flera faktorer som har betydelse för hur pass väl ett dialogiskt 

klassrum fungerar som en lärandemiljö respektive implikationer som kan förhindra att 

dialog är användbart som en lärorik undervisningsmetod.        

Nyckelord: Dialogiskt klassrum, Lärarens betydelse, Deliberativa samtal, Implikationer 

med dialog, Kultur och variation, Elevers betydelse  
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1 INTRODUKTION 
Som blivande lärare är man i full färd med att identifiera och hitta den mest lämpade rocken 

som passar bäst för en själv. Att hitta en lärarroll som man är bekväm med kan hjälpa lärare i 

yrket då man på så sätt finner en trygghet och ett självförtroende hos sig själv. Jonas Aspelin 

(2003) skriver om olika typer av lärare, bland annat den traditionella läraren Caligula som 

förnedrar sina elever. Han tvingar dem att gå fram till katedern inför sina klasskamrater där de 

ska besvara frågor, och om man svarar felaktigt får de en förödmjukande kommentar. 

Caligula står för den stereotypiska läraren som byggt upp en rädsla i klassrummet där 

eleverna måste vara på tårna för att kunna besvara plötsliga frågor. Denna typ av lärare med 

grundtanken att han har alla rätta svar och eleverna är nollställda, där läraren utstrålar ett 

beteende likt en diktator börjar försvinna. Om läraren tidigare varit i centrum och enväldig 

härskare är den nya trenden att eleverna ska vara delaktiga i undervisningen i klassrummet. 

Under min förra VFU-period tänkte jag mycket i dialogiska banor där jag hade 

katederundervisning med samtal inbakade där jag försökte få alla elever delaktiga. Denna typ 

av undervisning föll väl ut och skapade ett intresse hos eleverna. Mycket på grund av 

resultatet av denna VFU valde att genomföra denna litteraturstudie med fokus mot 

elevcentrerad undervisning och dialog i klassrummet.  Denna litteraturstudie handlar om hur 

dialogen i klassrummet kan vara en hjälpande hand för elevers lärandemiljö. Denna 

litteraturstudie ska försöka besvara om dialog i klassrummet verkligen hjälper elever att lära 

sig saker. Vilka faktorer som har betydelse för att ett dialogiskt klassrum ska fungera kommer 

i denna litteraturstudie att undersökas.  

 

I skolans verksamhet blir katederundervisning med en monologisk undervisning allt 

ovanligare. Istället sätts elever mer och mer i fokus i undervisningen där samtal förs mellan 

lärare och elev eller mellan elev och elev. Från den traditionella synen att läraren i 

klassrummet ska ha störst talutrymme är det idag viktigt att elever ska få göra sin röst hörd för 

att träna på att reflektera, ta ansvar och fostras till att bli demokratiska medborgare. 

(Skolverket, 2011:8) En dialog som är lärorik är inte enkel att skapa, dialoger kan lätt mynna 

ut i samtalsämnen som inte har med skolan att göra. Det kan handla om vad man ska göra på 

fritiden eller på rasten som inte har i syfte att skapa ett lärande av samtalet.   

 

I läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2011 står att läsa följande: 

"Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram.  

Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till 

sådana."  (Skolverket 2011) 

 

Det står i läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2011 att varje elev ska få 

möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga genom att samtala, läsa och skriva. I skolan ska 

varje elev ges möjlighet att ta initiativ och arbeta självständigt. Man ska ges en bas för att 

kunna ta personliga ställningstaganden och motivera sina åsikter (Skolverket 2011). 

Skolan har ansvar att förberedda eleverna för ett liv efter grundskolan med högre studier och 

arbete. För att kunna möjliggöra detta krävs att varje elev fått kunskap om demokratiska 

värderingar och kunna handla och agera självständigt samt känna tillit till sin egen förmåga 

(Skolverket 2011). Men för att det ska fungera måste alla elever vara delaktiga i samtalet, 

vilket inte alltid kan tänkas vara det enklaste att genomföra. 

 

Det handlar om att varje elev alltså ska kunna utvecklas i skolan som mötesplats för det 

framtida yrkeslivet och det demokratiska samhället. Genom att förbereda alla elever i skolan 
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för att ta ansvar och ställningstaganden som läraren står för försöker läraren på så sätt forma 

elever för att klara sig efter man gått ut skolan. Man ska vara väl införstådda i de värderingar 

och normer som existerar i samhället man lever i. Men hur man får alla elever att känna sig 

förberedda är som lärare inte enkelt. Elever kan komma till diskussioner utan att vara 

förberedda och på så sätt får de svårt att tillföra något till samtalet. Läraren verkar alltså ha 

stor betydelse för att varje elev ska vara engagerad, hur lärare lyckas med att få alla elever 

engagerade är också ett dilemma som inte är enkelt. Alla elever har ju olika intressen vilket 

gör att man aldrig kan tillfredsställa alla samtidigt. 

 

Elevers deltagande och inflytande i klassrummet är en stor fråga som är relevant och uppe på 

agendan, många har olika tankar hur man på bästa sätt skapar lärande för varje elev. Medan 

vissa lärare ser stora fördelar med katederundervisning använder sig andra väldigt sällan av 

detta utan försöker istället involvera elever i så stor grad som möjligt. Dilemmat med 

katederundervisning är att det lätt blir en monolog med läraren i centrum och elever som är 

tysta och besvarar enkla frågor. Att fånga elevers intresse är något varje lärare strävar efter för 

att få eleven engagerad och motiverad i klassrummet och på så sätt kunna främja ett lärande. 

Tidigare forskning på området för vikten av dialog i klassrummet har gjorts av bland andra 

Tomas Englund (2000), Klas Andersson (2012) och Kent Larsson (2007). Larsson och 

Englund skriver i sina texter om positiva resultat av deliberativ undervisning medan 

Andersson endast kan se en liten effekt i sin studie. Deliberativ undervisning innebär samtal 

där elever lyssnar på varandras argument utan att avbryta varandra. På så sätt lär man sig att 

tänka demokratiskt samtidigt som man lär sig ämneskunskaper genom att lyssna på varandra. 

I deras studier har man just belyst vikten av att ge elever talutrymme för att utveckla 

demokratiska förmågor samtidigt som man lär sig mer om det aktuella ämnet man arbetar 

med. Man tydliggör dock dilemman som gör dialog i klassrummet komplicerat. Vissa elever 

tar mer utrymme än andra vid diskussioner. En del elever föredrar även att läraren för en 

monolog i undervisningen för att ett lärande ska ske i form av katederundervisning. Det finns 

alltså både fördelar och nackdelar med en uttalad dialog i klassrummet. Denna studie ämnar 

tolka och belysa vad tidigare studier har kommit fram till angående dialog i klassrummet. 

Texten kommer handla om vilken påverkan samtal, konversation och deltagande har för att 

elever ska lära sig demokratiska färdigheter samtidigt som man lär sig ämneskunskaper.  
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2 SYFTE 
Syftet med denna litteraturstudie är att genom granskning av tidigare relevanta vetenskapliga 

artiklar och avhandlingar skapa förstålse för vikten av dialog mellan lärare och elever i 

klassrummet. Litteraturstudien kommer att belysa hur dialog och involvering främjar 

kunskapsutvecklingen hos elever. Studien belyser dessutom vilka tveksamheter och 

implikationer som kan finnas angående att ha ett dialogiskt klassrum.  

 

2.1 FRÅGESTÄLLNING   
Vad har betydelse för ett dialogiskt klassrum som främjar kunskapsutveckling?  
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3 BAKGRUND 
För att förstå synen på barns lärande och utveckling är det viktigt att förstå bilden av barn 

även i ett historiskt perspektiv. Hur man uppfattade vad som var viktigt för ett barn att lära sig 

på 1800-talet stämmer inte överrens med vad man ser som väsentligt idag. I denna sektion 

kommer även det sociokulturella perspektivet belysas. Relationen mellan lärare och elev är 

enligt Hundeide (2008) asymmetriskt där läraren står i maktposition till eleven. Varje elevs 

lärandeprocess beror på relationen till läraren som ska stötta, fostra och vägleda barnet.  

3.1 Barns utveckling förr och nu 
Efter flera års arbeten med förstahandskällor gav Phillipe Ariés 1962 ut sitt häpnadsväckande 

verk ”Barndomens historia” som skildrade barndomen under medeltiden. Han menade på att 

man under medeltiden inte kände till uttrycket barndom. Man skiljde inte mellan barn och 

vuxna. Så fort man kunde klara sig utan sin moders omsorg ansågs man vara kapabel att 

arbeta och drogs därmed in i vuxenvärlden. Man drogs tidigt in i ett yrke som lärling för att 

bli utbildad av en äldre och erfaren mästare. Unga människor betraktades inte som barn utan 

istället som unga vuxna. Ariés teorier har blivit mycket omdiskuterade där många tagit till sig 

hans verk medan andra har kritiserat hans slutsatser som opålitliga (Heywood 2005). 

Heywood menar att medeltidens människa troligen betraktade barndom på ett annat sätt än 

vad vi gör idag. Till skillnad från Ariés menar Heywood att man såg barndomen som ett 

utvecklingsförlopp och inte som ett statiskt befinnande. Vad barn skulle lära sig handlade om 

vilket yrke de hade. Skolgång förekom sällan eller aldrig fram till 1800-talet där egentligen 

endast de förmögna fick undervisning i läsning och skrivning i form av privatlärare 

(Heywood 2005). 

Barns utveckling är enligt Piaget uppdelad i fem olika perioder efter vilken ålder barnet har. 

Beroende av vilken period man är i så utvecklar barn olika förmågor Piagets teori om barns 

utveckling är uppdelad mellan utveckling och inlärning som två skilda stoff. Utveckling 

karakteriserar de handlings- och tankemekanismer som ett barn skapar. Inlärning innebär all 

den fakta och färdigheter som man uppnår. Utveckling är, enligt Piagets teori, den intelligens 

en individ har förvärvat. Ett barns inlärning är beroende av den intelligens som ett barn har. 

Man kan alltså lära sig mer kunskap, färdigheter och fakta efter hur intelligent man är enligt 

Piagets teori. Det är en form av växelverkan mellan utveckling och inlärning som formar 

varje barn (Furth & Wachs 1980, Sime 1975). 

Den moderna synen på barndomen växte fram i slutet av 1800-talet då man började betrakta 

barn som oskuldsfullt. Större känslomässiga band mellan barn och föräldrar växte sig starkare 

och man såg barnet som en tom tavla som föräldrar hade i uppgift att fylla med kunskap. Med 

skolans framväxt blev det viktigare att barn och ungdomar skulle utbilda sig och bli lärda 

jämfört med tidigare århundraden då barn skulle arbeta och hjälpa familjen att tjäna pengar. 

Barn ska få vara barn blev en myntad föreställning som innebar en skillnad mellan att vara 

barn och vuxen (Heywood 2005). 

3.2 Sociokulturellt perspektiv 

Ett sociokulturellt perspektiv innebär att människor formas beroende på vart i världen man 

föds. Föds man i en typ av samhälle påverkas man av de historiska och sociala normer som 

under en lång tid funnits där. Kommer man istället från en annan kulturell och social 

bakgrund råder andra normer och förutsättningar som har inflytande på en människas 

utveckling. Det finns olika vägar att utvecklas och det beror vilken bakgrund man kommer 

ifrån ”för att förstå ett barns utveckling är det inte tillräckligt att förstå barnet som individ, 

man måste också förstå barnets sociokulturella landskap.” (Hundeide 2006).  
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Barnets lärandeprocess menar Imsen (2006) handlar om individens socialisering i den 

kulturella gemenskapen. Med det menas att barnet lär sig efter hur man anpassar sig till den 

sociala värld man lever i. Man måste knäcka koden för hur man beter sig, samtalar och vad 

som förväntas av en för att bli del av gemenskapen. Genom att veta vilka normer och värden 

som gäller kan en lärandeprocess skapas.  

Barn och ungdomar är i behov av en omsorgsperson som via dialog ska vägleda barnet. 

Omsorgspersonen ska fungera som ett stöd in i den sociala världen. Människor är på så sätt 

beroende av varandra och gemenskap för att kunna utvecklas. För att ett barn ska kunna klara 

sig i samhället behöver man veta vad som förväntas av en. Vilka värderingar och normer som 

råder är viktigt att veta för att kunna anpassa sig och bli del av gemenskapen. Med hjälp av 

omsorgspersoner får barn och ungdomar på så sätt en förståelse vad som gäller (Hundeide 

2006).  

Denna relation mellan barn och omsorgsperson benämner Hundeide (2006) kontrakt. Båda 

parter förhandlar fram vad som förväntas av varandra och man skapar på så sätt en form av 

kontrakt. Barn kan ha flera kontrakt med olika vuxna, exempelvis ett kontrakt med sin 

mattelärare och ett annat kontrakt med sin fotbollstränare. Beroende på hur man har 

förhandlat fram kontraktet så ser barnet sig själv på olika sätt. Kanske har man en dålig 

relation med sin mattelärare vilket gör att man arbetar långsamt och dåligt på mattelektionerna 

medan man har ett stort intresse av fotboll som gör att på fotbollsträningarna är barnet 

engagerad och motiverad. Man kan se två olika personligheter efter de kontrakt som barnet 

förhandlat fram med två olika omsorgspersoner (Hundeide 2006). 

Säljö (2010) skriver att de kommunikativa processerna är centrala för att människor ska 

kunna lära sig. Genom kommunikation sprider man kunskap och färdigheter från individ till 

individ. Barn kan reflektera över de situationer de varit med om och starta en lärandeprocess 

genom att se andra i sin omgivning göra handlingar. Barnet agerar i position som lärling 

medan en äldre agerar som mästare och på så sätt lär barnet de färdigheter som efterfrågas 

(Säljö 2010). 

Imsen (2006) skriver om Vygotskijs tankar vad gäller barns kognitiva utveckling. Hans teori 

innebär att barn påverkas av den sociala och kulturella situation man lever i. Den kunskap ett 

barn lär sig beror på den kultur som existerar i det samhälle barnet lever i. Kunskapen blir 

olika varifrån man kommer och byggts upp under flera hundra år. Innan man föds har det 

givna språket och kulturen funnits en längre tid och kommer att fortsätta finnas efter man dör 

(Imsen 2006). 

Hundeide (2006) beskriver hur diskurser har stor påverkan på hur barn och ungdomar beter 

sig. Sådana diskurser är omedvetna och något man socialiseras in i, man samtalar på ett visst 

sätt i skolans värld med uttryck som man approprierar, vilket innebär att man lär sig hur man 

ska prata och förklara saker. Individer tar till sig färdigheter från andra viktiga personer, man 

approprierar kunskaper via samspel med andra människor (Säljö 2010). Dessa diskurser har 

funnits länge och är del av det historiska och sociala arvet. Det kan exempelvis handla om hur 

man i skolan talar om korstågen. I västvärlden talar man ut ett kristet perspektiv medan man i 

muslimska länder har ett annat perspektiv (Hundeide 2006). 

Socialisation innebär enligt Imsen (2006) hur ett barn formas av sin närhet. Olika variabler 

påverkar hur ett barn utvecklas och förändras, i synnerhet föräldrar och skola. Vissa delar i en 

socialisation är avsedd att påverka barnet. Det handlar om hur förskolan lär barnet att bete sig 

mot andra barn. Men barn kan även påverkas av delar som är mindre avsett att påverka. Det 

kan gälla exempelvis att ett barn härmar sin idol eller anpassar sig till sina kamrater för att 

passa in (Imsen 2006). 
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Att vi idag lever i ett mångkulturellt samhälle kan innebära vissa implikationer i skolans 

värld. Människor som kommer till ett annat land har med sig andra normer och förväntningar 

i bagaget från deras hemland. På så sätt kan det bli en kulturkrock mellan det gamla och det 

nya. Barn med en utländsk bakgrund måste socialiseras in i det nya samhället och lära sig vad 

som förväntas av dem. Hundeide (2006) gör en tydlig skillnad mellan västvärldens länder och 

traditionella jordbrukssamhällen. Skolans verksamhet i väst handlar om att forma barn och 

ungdomar till att bli självständiga och konkurrenskraftiga. I stark kontrast formar traditionella 

jordbrukssamhällen människor till att samarbeta och se gruppens behov före individen. Man 

talar om individualism mot kollektivism (Hundeide 2006). 

3.3 Elevers delaktighet i klassrummet 
Regeringen kommenterade i en proposition från 1996 angående elevers inflytande. ”Eleverna 

har inte något egentligt inflytande på undervisningen. De kan 

inte påverka undervisningens uppläggning och innehåll i någon högre 

grad, de är inte med och väljer läromedel och de kan inte påverka prov och hemuppgifter.” 

(Swahn 2006). Detta påstående visar tydligt i vilken grad elever får vara med och bestämma i 

klassrummet. Det utrymme som finns för elever att vara med att påverka riktas till klassråd 

och elevråd där endast en liten del av elever finns med. Skolverket gjorde under 1990-talet en 

utvärdering av undervisningen som lärare svarade på och kom fram till att lärare inte gör 

elever delaktiga i upplägget av undervisningen eftersom de inte anser elever vara tillräckligt 

mogna (Swahn 2006). 

 

Larsson (2007) menar i sin avhandling att elever ibland känner sig bortskämda med 

lektionsupplägget. En elev gör en jämförelse med en karta som man bara följer från punkt a 

till ö som läraren har ritat upp. Med detta menas att lärare arbetar hårt för att duka upp all 

kunskap och planering på bordet medan elever bara behöver ta av det som serverats. Många 

elever, menar Larsson, skulle vilja få ta del av upplägget över arbetsformer i mycket större 

grad. En del anser också att de i vissa ämnen fått ta mer ansvar och gett förslag på vad de ska 

jobba med. Det handlar om en balansgång där eleverna vill ha ett visst inflytande, men inte 

för stort heller eftersom det då blir svårt att veta vad som krävs för att få ett visst betyg. 

Idealet är att läraren gör upp ett förslag på hur det aktuella ämnet kan se ut, därefter får 

eleverna säga vad de tycker och succesivt ge eleverna mer ansvar och göra dem delaktiga i 

undervisningen. 

 

Swahn ger bilden av att elevers delaktighet i klassrummet har ökat in på 2000-talet där elever 

till större grad får vara med och bestämma över innehåll och arbetsformer. Traditionell 

katederundervisning har minskat och i stor del ersatts av självständiga uppgifter (Swahn 

2006). Selberg (1999) har i sitt verk forskat angående elevers lärande med koppling till hur 

stort deltagande man har i klassrummet. Selberg kom fram till att elever med större erfarenhet 

av självständiga arbeten och inflytande ökade sitt lärande i jämförelse med elever som inte var 

vana vid att få stort inflytande. Det handlar enligt Swahn (2006) mycket på hur läraren ger 

möjlighet för elever att ta utrymme i klassrummet. Enligt läroplanen  (Lgr11) ska elever ges 

möjlighet att fostras till att bli demokratiska medborgare och att ta egna ställningstaganden 

och beslut. En lärares uppdrag är att hålla sig professionell i klassrummet och främja ett 

lärande för att elever skall kunna bli initiativrika och ansvarsfulla i ett demokratiskt samhälle. 

3.4 Lärande genom deliberativa samtal – ett dialogiskt klassrum  
Att barn lär sig genom att samtala har flera empiriska studier kunnat komma fram till. Genom 

samtal utvecklar barn sin förmåga kortsiktigt att vilja delta och på lång sikt förbättrar man sin 

allmänbildning. Genom att utnyttja elevers egna erfarenheter och idéer blir en lärandeprocess 

effektiv. Via dialog i klassrummet utvecklar barn kumulativt sin kunskap om det aktuella 
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ämnet. Det är samtidigt viktigt att elever hjälper varandra i samtal och inte konkurrerar med 

varandra om vem som är bäst för att lärandemiljön ska vara gynnsam (Alexander 2004). 

I varje klassrum pågår samtal och diskussioner, men vad som verkligen syftar till ett 

dialogiskt klassrum är att samtal främjar lärande. En dialog kräver att fler än en är involverad 

i en kommunikation där fler än en får aktivt samtala. Alla parter i ett samtal ska förstå vad det 

är man talar om, där man tillsammans hittar meningen med samtalet. På så sätt växer lärande 

fram genom samtalet. I dialog möter man sig själv genom andra. Med det menas att man hör 

och ser sig själv i andra där man antingen håller med eller står i motstats till vad som sägs. I 

en dialog måste alla inblandade allvarligt lyssna på vad andra säger för att man ska kunna se 

andra perspektiv än sitt eget. Då kan man antingen hålla kvar vid sitt perspektiv eller ändra 

sin ståndpunkt beroende på om man hållit med eller inte (Dysthe 1996). 

I styrdokumenten för den svenska skolverksamheten (Lgr11) står det att elever skall ges 

förutsättningar för att kunna ta personliga ställningstaganden och uppmuntra varje elev till att 

yttra sin åsikt så länge man inte diskrimerar eller kränker en annan individ. Den svenska 

skolan har som skyldighet att förbereda varje elev till att bli demokratiska medborgare. 

Skolan blir som en mötesplats för att fostras in i det demokratiska samhället. Det gäller att 

utnyttja denna möjlighet och skapa en flerstämmig klassrumsmiljö (Larsson 2007). 

Tomas Englund som verkar som professor vid Örebro universitet har under flera år arbetat 

med en deliberativ värdegrund i skolan. Hans grunder för en deliberativ undervisning är att 

elever kan föra ett samtal med olika synsätt och värderingar samtidigt som man kan 

respektera andras åsikter. Enligt Englunds teori bör det även finnas ett mål att tillsammans 

komma överens eller till tillfälliga överenskommelser. Man ska även kunna ifrågasätta 

makthavare och ledande auktoriteter och traditioner. Genom att arbeta på detta sätt i skolan 

fostras man till att bli demokratiska medborgare och förbereds att leva i ett demokratiskt 

samhälle (Englund 2000). 

Andersson (2012) menar att den deliberativa teorin utgår från att människor lär sig av ta del 

av andras åsikter och övertygelser. Genom att vara delaktiga i samtal utvecklar varje elev sin 

demokratiska förmåga att både göra sin röst hörd och att ge andras röster utrymme. Det 

viktigaste är att elever hjälps åt att diskutera och utveckla varandras argument samtidigt som 

man respekterar och inte på något sätt kränker varandra. 

Skolan är en del av det offentliga samhället där olika perspektiv och åsikter kan framföras. 

Till skillnad från det privata hemmet finns i skolan elever med olika social och kulturell 

bakgrund som har erfarenheter skilda varandras. Läraren har alltså en viktig uppgift att fostra 

elever till att både ta talutrymme och dela med sig av talutrymmet. Varje elev ska ges 

möjlighet att utveckla sina färdigheter i ”att sätta sig in i vad andra tycker och tänker, 

argumentera för sin uppfattning och diskutera hur de ska vara mot varandra i klassen.” 

(Larsson 2007). Elever ska även kunna träna upp sina förmågor att fundera över andras åsikter 

och genom reflektion kunna ompröva sina ställningstaganden. Kanske ändrar man sin åsikt 

och uppfattning efter att ha hört en annan elev ge sin syn.  

 

Larsson (2007) skriver i sin avhandling att elever ser positivt på samtal. Många elever säger 

att samtidigt som det är roligt att via seminarium diskutera saker lär man sig av vad andra 

säger. Även om man inte har samma åsikter respekterar man vad andra tycker. Om eleverna 

känner att de tillför något till diskussionen och får sin åsikt hörd stärks deras självkänsla, och 

förhoppningsvis fortsätter man även i framtiden att ta ställningstaganden. ”Ett klassrum där 

elevernas roll som kunskapskälla utifrån deras egna intressen och erfarenheter framstår som 

angelägen för lärande om samhället.” (Larsson 2007). 
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Även om samtal som en del av undervisningen är självklar i klassrummet skriver Larsson 

(2007) om komplikationer med denna arbetsform. Att ge eleverna förkunskaper om det 

aktuella ämnet är ofta en svårighet eftersom det tar mycket tid. Tidsutrymmet är enligt 

Larsson det största problemet i skolan. Oftast löser man det genom att kombinera samtal med 

vanlig katederundervisning. Andra svårigheter med samtal kan vara att vissa elever tar 

alldeles för stort utrymme medan andra elever inte alls får eller vill ta del av diskussionen. 

Här gäller det enligt Larsson att eleverna förstår vikten av att respektera och värdera andra 

argument än deras egna och skapa en stämning i klassrummet där alla elever känner sig 

trygga. En annan problematik kan vara att som lärare inte kan vara närvarande överallt. 

Utanför klassrummet, på rasten eller efter skolan, kan eleverna pika varandra för vad de sagt 

utan lärarens kännedom (Larsson 2007). 

Flera studier har gjorts av hur elever påverkas av deliberativ undervisning i skolan. Studierna 

som gjorts är tudelade där några visar resultat av en förbättrad politisk kunskap och mer 

genomtänkta åsikter och argument. Andra studier visar på ingen effekt alls av deliberativ 

undervisning. Lärande genom samtal fungerar bättre på elever som går på studieförberedande 

program än på yrkesförberedande program enligt tidigare studier som gjorts. Detta tror 

Andersson kan bero på att de elever som är mest intresserade och delaktiga är de som är mest 

receptiva för deliberativa samtal och därmed utvecklar sitt lärande och demokratiska 

värderingar (Andersson 2012).   

Genom deliberativa diskussioner i klassrummet får de som deltar möjlighet att koppla hur 

andra tänker, det handlar om en empatisk förmåga att inse andra människors känslor och 

perspektiv som kanske inte stämmer överens med ens egna. Huruvida man försvarar sin åsikt 

eller ändrar den handlar dessa deliberativa samtal om att utveckla sin kommunikativa kunskap 

och fördjupa sig inom ett aktuellt ämne (Andersson 2012). För att sätta ett exempel i handling 

kan man i ett klassrum arbeta med kärnkraftens vara eller icke vara. Vissa elever kanske är för 

kärnkraft medan några andra är emot. Genom att lyssna på andras argument kan man då ändra 

sin ståndpunkt samtidigt som man lär sig mer inom området kärnkraft. Detta är alltså en 

effektiv metod för att både träna upp sina sociala färdigheter som sina ämneskunskaper 

(Andersson 2012).  

Läraren har en viktig betydelse för att en deliberativ undervisning ska vara genomförbar. 

Läraren ska agera samtalsledare och föra diskussionen i klassrummet vidare. Alla elever har 

rätt till att komma till tals, samtidigt som vissa elever behöver begränsa sitt talutrymme. Detta 

är lärarens uppgift att ansvara över i form av att vara samtalsledare. Läraren har även i uppgift 

att styra samtalet så att argument kan föras fram för att diskussionen så att säga ska vara 

flytande och hålla en röd tråd. En viktig ståndpunkt är att eleverna ska kunna använda sig av 

sina egna erfarenheter och intressen, läraren ska inte vara den centrala punkten i diskussionen. 

Det handlar kortfattat om att lärarens uppgift är att bjuda in eleverna till att vilja diskutera, ta 

personliga ställningstaganden och reflektera självständigt.  
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4 METOD 
I denna systematiska litteraturstudie används en kvalitativ ansats där vetenskapliga artiklar 

och avhandlingar tolkas för att skapa en helhetsbild av konversationens betydelse i 

klassrummet. Forsberg & Wengström (2013) skriver att en kvalitativ ansats handlar om att 

tolka och skapa mening från människors subjektiva perspektiv. En systematisk litteraturstudie 

innebär att man har tillgång till flera tidigare studier som underlag för att kunna dra egna 

slutsatser. I min systematiska litteraturstudie finns det en tydlig frågeställning med en 

beskrivning av vilken metod jag använt mig av för att söka relevanta studier. Man ska enligt 

Forsberg och Wengström inkludera alla typer av studier, även de som inte stämmer överens 

med personliga åsikter där alla texter enligt Forsberg och Wengström bör vara peer-reviewed. 

På detta vis har jag gjort för att samla in de studier som jag använt mig av. Det finns en även i 

denna studie en analys- och resultatdel där jag vägt samman resultat från flera olika artiklar 

respektive avhandlingar. Slutligen har gjort en bedömning i diskussionsdelen över hur pass 

grundade resultaten är (Forsberg & Wengström 2013).  

4.1 Sökstrategi 
Forsberg och Wengström (2013) skriver att databaser kan användas som hjälpmedel för att 

kunna finna relevanta artiklar och avhandlingar. I dessa databaser har vissa sökord 

formulerats som varit till stöd för att kunna hitta relevanta vetenskapliga artiklar och 

avhandlingar. För att hitta passande information avgränsades sökresultaten först till artiklar 

som daterades från 2005 och framåt och till att endast vara på svenska och engelska. Endast 

artiklar och avhandlingar som var peer-reviewed och som fanns i fulltext söktes igenom. Jag 

sökte först på engelska nyckelord som kunde tänkas vara användbara för min studie. Genom 

att jag först valde student participation, teacher-student relationship och dialogue som mina 

nyckelord ringade jag in delar som har med min studie att göra. Jag testade även deliberative 

education, deliberative communication och education som nyckelord. På så sätt fick jag en 

större andel texter att välja mellan. Sedan valde jag att dessutom göra en sökning med svenska 

nyckelord som översattes från de engelska nyckelorden. Jag fick då med översättning fram 

deliberativ undervisning och deliberativ skola. Slutligen kunde jag göra ytterligare en 

sökning efter att ha undersökt tidigare texters nyckelord som författarna hade valt att använda 

sig av. Jag valde då även att söka på classroom learning centers som ett sista nyckelord. 

Nyckelorden kom jag på efter att ha läst en del bakgrundfakta som handlade om deliberativ 

undervisning. Dialog och klassrum kändes som sökord som passade min studie då jag ville 

veta hur dialog i klassrummet hade betydelse för elevers lärande. Elever deltagande gick för 

mig hand i hand med dialog i klassrummet, vilket innebar att jag även översatte detta till 

”student participation”. 

4.2 Sökning i databaser 
För att få ett stort utbud av texter som skulle passa min studie valde jag att söka i olika 

databaser.  De databaser som söktes igenom var OneSearch, ERIC, Academic Search Elite 

och Swepub. Onesearch, ERIC och Academic Search Elite passade bra för de engelska 

nyckelorden medan Swepub användes för de svenska nyckelorden. Sökningen blev stor men 

tanken var att få en stor mängd texter och därefter göra ett urval och begränsning efter de 

texter som passade min studie. Nedan har två tabeller infogats för att tydliggöra hur många 

träffar mina databassökningar fick. 
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Tabell 1. Förklaring av databassökning 

Sök

nin

g 

Databas Sökord Årtal Begränsning Träf

far 

1 OneSearch STUDENT PARTICIPATION(SUBJECT 
TERM),TEACHER-STUDENT RELATIONSHIP, 

DIALOGUE 

2005-2013 Fulltext, Peer-review 16 

2 OneSearch DELIBERATIVE EDUCATION, STUDENT 

PARTICIPATION 

2005-2013 Fulltext, Peer-review 3 

3 OneSearch DELIBERATIVE EDUCATION(SUBJECT TERM) 2005-2013 Fulltext, Peer-review 59 

3a Onesearch DELIBERATIVE EDUCATION(SUBECJT TERM), 

SCHOOL 

2005-2013 Fulltext, Peer-review 18 

3b Onesearch DELIBERATIVE EDUCATION(SUBJECT TERM), 

CLASSROOM 

2005-2013 Fulltext, Peer-review 5 

4 Onesearch DELIBERATIVE COMMUNICATION(SUBJECT 

TERM), EDUCATION 

2005-2013 Fulltext, Peer-review 7 

5 ERIC STUDENT PARTICIPATION,  TEACHER-

STUDENT RELATIONSHIP, DIALOGUE 

2005-2013 Fulltext, Peer-review 21 

6 ERIC DELIBERATIVE EDUCATION, STUDENT 
PARTICIPATION 

2005-2013 Fulltext, Peer-review 14 

7 ERIC DELIBERATIVE EDUCATION(ABSTRACT) 2005-2013 Fulltext, Peer-review 72 

7a ERIC DELIBERATIVE EDUCATION, SCHOOL 2005-2013 Fulltext, Peer-review 48 

7b ERIC DELIBERATIVE EDUCATION, CLASSROOM, 
SCHOOL 

2005-2013 Fulltext, Peer-review 9 

8 ERIC DELIBERATIVE COMMUNICATION, EDUCATION 2005-2013 Fulltext, Peer-review 22 

9 Academic 
Search Elite 

STUDENT PARTICIPATION,  TEACHER-
STUDENT RELATIONSHIP, DIALOGUE 

2005-2013 Fulltext, Peer-review 8 

10 Academic 

Search Elite 

DELIBERATIVE EDUCATION, STUDENT 

PARTICIPATION 

2005-2013 Fulltext, Peer-review 20 

11 Academic 
Search Elite 

DELIBERATIVE EDUCATION(SUBJECT TERM) 2005-2013 Fulltext, Peer-review 5 

12 Academic 

Search Elite 

DELIBERATIVE EDUCATION( SUBJECT TERM), 

SCHOOL 

2005-2013 Fulltext, Peer-review 2 

13 Academic 
Search Elite 

DELIBERATIVE EDUCATION( SUBJECT TERM), 
CLASSROOM 

2005-2013 Fulltext, Peer-review 1 

14 Academic 

Search Elite 

DELIBERATIVE COMMUNICATION(SUBJECT 

TERM), EDUCATION 

2005-2013 Fulltext, Peer-review 3 

15  Swepub DELIBERATIV UNDERVISNING - - 3 

16 Swepub DELIBERATIV, SKOLA - - 4 

17 Academic 

Search Elite 

STUDENT PARTICIPATION, CLASSROOM 

LEARNING CENTERS(SUBJECT TERM) 

2005-2014 Fulltext, Peer-review 4 
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Eftersom jag gjorde så många sökningar som 17 stycken fick jag göra ett stort urval för att få 

med de artiklar jag tyckte var passande. Genom att lägga till ytterligare sökord vid en sökning 

kunde jag avgränsa resultaten. Målet var att endast ha max 20 träffar innan jag började läsa 

abstracten för varje sökning. Jag kunde även välja att ha nyckelorden som subject term som 

vidare avgränsade träffar, vilket visas i ovanstående tabell. I vissa fall handlade texterna om 

delar av skolan som jag inte var intresserad för denna studie, exempelvis dialog utanför 

klassrummet eller bedömning av elever. På så sätt kunde jag göra ytterligare urval av texter. 

4.3 Urval av texter 
Forsberg & Wengström (2013) skriver att en urvalsprocess av texter kan ske i olika steg. Först 

bör man identifiera sökord som passar till den aktuella studien. Därefter ska man välja mellan 

vilka år och på vilka språk man vill ha avhandlingar och artiklar. Genom att läsa varje texts 

nyckelord och abstract kan man få en uppfattning om texten kan vara till användning för 

studien. När man har läst abstract och nyckelord och sållat ner texter kan man slutligen läsa 

texterna i sin helhet för att bedöma om man ska ha texten i sin studie eller inte (Forsberg & 

Wengström 2013). Just på detta sätt som beskrivs har jag gjort mitt urval. Jag började med att 

identifiera relevanta texter som kom fram genom sökorden jag framställt, mellan år 2005 till 

2013 och valde texter som var antingen på svenska eller engelska. Jag valde dessutom endast 

texter som var tillgängliga i fulltext och som blivit vetenskapligt granskade. Sedan fortsatte 

jag att läsa de relevanta texternas abstract och kunde på så sätt sålla ner antalet texter, där 

flera försvann eftersom de inte handlade om det jag sökte.  

Den litteratur som valdes var på något sätt kopplat till elevers deltagande i klassrummet via 

dialog och talutrymme och på vilket detta främjade ett lärande. Jag kunde finna dessa 

relevanta texter genom att läsa abstract. När jag kände att texter var lämpade för min studie 

läste jag vidare introduktion för att fortsätta skapa mig en bild av om texten var relevant. 

Vissa sökningar där det blev fler än 20 träffar läste jag inte abstracten, utan skrev då ett till 

nyckelord. Därför är sökning 3 och 7 uppdelad i tre sökningar som är gemensam. Jag läste vid 

dessa fall endast abstract från sökning 3a och 3b. respektive 7a och 7b.  En del texter var på 

mindre än 10 sidor, även om dessa artiklar i sig kunde vara relevanta för studiens dilemma så 

betraktade jag dessa som för korta och kunde ytterligare avgränsa mig. Det enda undantaget är 

artikel 8 som var på 9 sidor men med väldigt mycket text på varje sida vilket innebar att jag 

fick ut tillräckligt mycket information av denna artikel. Vid databassökningen som gjordes 

återkom ibland artiklar när andra nyckelord skrevs. På så sätt blev antalet texter mindre än 

vad träffar i tabellen visar. En del texter handlade om dialog i klassrummet, men inte hur 

kunskapsutveckling främjas genom dialog vilket var syftet att studera i denna uppsats.  

4.4 Presentation av artiklar  

1. Från Tidsskriften Örebro Studies in Education 21 (2007): Samtal, klassrumsklimat och 

elevers delaktighet - överväganden kring en deliberativ didaktik – en akademisk avhandling 

av Kent Larsson från 2007 vid Örebro Universitet. Syftet med avhandlingen var att studera 

lärandet hos elever där man använder sig av en deliberativ undervisning där eleverna aktivt 

deltar i dialog och diskussioner och fostras att bli demokratiska medborgare. Kent Larsson 

använder sig av en kvalitativ ansats genom intervjuer med både lärare och elever för att 

besvara sin frågeställning.    

 

2. Från Tidsskriften Applied Linguistics (2013): Silence in the Second Language 

Classrooms of Japanese Universities – en vetenskaplig artikel av Jim King från 2013 vid 

University of York. Syftet med artikeln var att studera dialog mellan lärare och elev vid 

undervisning av engelska som andraspråk vid japanska universitet. Jim King ämnar undersöka 
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hur stort talutrymme studenterna tar respektive läraren och använder sig av röstinspelning 

som mätinstrument för att registrera data och procent av elevers deltagande.  

 

3. Från tidsskriften Göteborg Studies in Politics 128 (2012):  Deliberativ undervisning – en 

empirisk studie – en avhandling av Klas Andersson från 2012 vid Göteborgs Universitet. 

Syftet med avhandlingen är att undersöka om deliberativ undervisning ger ökade kunskaper 

och demokratiska färdigheter bland elever. Andersson har använt sig av enkäter som utvalda 

elever fått besvara som sedan samlats in för att skapa sig en bild om deliberativ undervisning 

ger ökade kunskaper. 

 

4.  Från Tidsskriften The Journal of Environmental Education (2013): Dialogue - Missing 

in Action Competence: A Cultural Historical Activity Theory Approach in a Botswana 

School  - en vetenskaplig artikel av Nthalivi Silo från 2013 vid University of Botswana. I 

denna artikel skriver författaren Nthalivi Silo om elevers deltagande i klassrummet i form av 

at plocka upp skräp som ett sätt att utveckla sin självständighet och känna ansvar. Syftet var 

att studera hur elever och lärare genom dialog främjar ett lärande. För att samla in information 

till studien använder Nthalivi Silo sig av observationer, intervjuer och fotografier. Med denna 

insamling av information kunde författaren få ett resultat av elevernas deltagande i 

skolverksamheten.  

 

5. Från tidsskriften Journal of Public Deliberation (2008): The Use of Deliberative 

Discussion to Enhance the Critical Thinking Abilities of Nursing Students – en 

vetenskaplig artikel från 2008 av Heather Janiszewski Goodin vid Capital University och 

David Stein vid The Ohio State University. Denna artikel utgör resultatet om 

sjuksköterskestudenter utvecklar en kritisk förmåga att tänka, värdera och uttala. Syftet var att 

undersöka om deliberativa samtal hade någon effekt på studenternas förmågor att tänka och 

handla kritiskt. I studien använde man sig av en typ av test för att mäta studenternas kritiska 

förmåga. Man gjorde testet från början och på slutet av studien när man under en period 

arbetat med deliberativa samtal. Man filmade och avlyssnade även innehållet för att kunna 

analysera studenternas kritiska förmåga.  

 

6. Från tidsskriften School Psychology International (2011): Learning through 

conversation: Exploring and extending teacher and children's involvement in classroom 

talk – en vetenskaplig artikel från 2011 av Kirsty Brown vid Surrey County Council och 

Hilary Kennedy vid University College London. Denna artikel handlar om hur samtal i 

klassrummet ger möjlighet för barn med sociala och mentala problem att förbättra sin 

lärandemiljö. Studien analyserade betydelsen av att inkludera elevernas egna intressen och 

idéer i samtal som en del av lärandeprocessen. Man utförde studien med hjälp av 

videoobservationer.  

 

7. Från tidsskriften Cambridge Journal of Education (2009): Improving pupil group work 

interaction and dialogue in primary classrooms: results from a year-long intervention study 
– en vetenskaplig artikel från 2008 av Ed Baines, Christine Rubie-Davies och Peter 

Blatchford vid University of London och University of Auckland. Denna artikel lyfter fram 

grupparbeten och dialog i klassrummet som ett verktyg för elevers lärande och utvecklande av 

diskussioner. Forskarna har satt samman två olika grupper, där den ena gruppen, SPRinG 

group, arbetar efter att ha grupparbeten och interaktioner mellan elever i klassrummet mot en 

kontrollgrupp som arbetar på ett traditionellt sätt med läraren i fokus i undervisningen. Man 

jämförde grupperna för att se skillnader, och mätte denna skillnad med hjälp av 

videoobservationer. Genom att filma undervisningen kunde forskarna analysera med en 
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kvalitativ ansats hur eleverna hade utvecklat sitt deltagande, engagemang, diskussioner och 

resonerande.   

 

8. Från tidsskriften Teaching and Teacher Education (2010): School democratic meetings: 

Pupil control discourse in disguise – en vetenskaplig artikel 2009 av Robert Thornberg vid 

Linköpings Universitet. Studiens syfte undersöker hur demokratiska samtal i klassrummet kan 

skapa ett lärande för eleverna. För att kunna genomföra denna studie observerade och 

analyserade forskaren 5 skoldemokratiska möten som han jämförde med varandra. Forskaren 

använde sig även av intervjuer från de fem skoldemokratiska mötena. Forskaren observerade 

vardagsinteraktion i klassrummet för att mäta hur ett lärande kunde skapas genom samtal 

mellan elever och lärare. Genom att dessutom ställa frågor till elever och lärare kunde 

forskaren skapa sig en bild av hur lärandemiljön var i klassrummet.  Robert Thornberg 

använde sig av en kvalitativ ansats genom att han tolkade och skapade sin egen uppfattning 

oberoende av tidigare kvantitativ information.      
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4.5 Etiska överväganden 
 

Vid val av litteratur ska man alltid vara försiktig med vad man väljer. I denna litteraturstudie 

valdes texter som blivit refereegranskade. På så sätt blev informationen tillförlitlig. Endast 

litteratur som skrivits efter 2005 valdes för att forskningen skulle vara aktuell och inte 

föråldrad. De texter som valdes kunde både stödja och strida mot varandra för att få flera 

perspektiv. Det vore oetiskt att endast välja texter som gick hand i hand med vad en hypotes 

ämnar besvara eller den åsikten jag har. För att få ett relevant resultat av litteraturen valdes 

texter som inte hade med studien att göra bort. Vidare redovisas alla de artiklar och 

avhandlingar som har använts i denna studie. I studien förekommer ingen form av felaktig 

information eller förvrängning av fakta. Dock kan det vara så att jag som läsare tolkar något i 

en text på ett sätt som en annan inte tolkar det. Författaren kanske inte heller hade avsikt att 

skapa den tolkning jag gjort. Ingen typ av plagiat eller fusk skall påträffas i uppsatsen 

(Forsberg & Wengström 2013). 

 

4.6 Bearbetning av litteratur 

Efter att vald litteratur bearbetats och analyserats utkristalliserades teman som kommer att 

utgöra kommande resultatdel. Genom att alltid ha frågeställningen i bakhuvudet för vad som 

ska besvaras i resultatdelen blev det tydligare för mig vad jag ville ha med. Resultatet har som 

mål att besvara den fråga som man ställt upp tidigare i studien, genom att välja teman kan 

man då tydligt för läsaren visa vad man kommit fram till.  

I resultatdelen vill jag få besvarat hur konversation i klassrummet mellan lärare och elev och 

mellan elev och elev skapar en lärandemiljö. Det handlar om hur elever genom att aktivt delta 

i klassrummet i form av talutrymme, dialoger och personliga ställningstaganden främjar 

elevers lärande och demokratikunskaper.  

I kommande kapitel kommer mina teman att vara rubrikerna enligt följande: deliberativa 

samtals betydelse, lärarens betydelse, elevers betydelse och kulturens betydelse. Dessa 

teman uppstod efter att ha läst utvalda artiklar och avhandlingar. Jag bestämde i denna studie 

inte teman på förhand, utan dessa skapades när jag läst all text och fått en bild av vad som har 

betydelse för ett dialogiskt klassrum som främjar kunskapsutveckling.  
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5 RESULTAT 
Kommande avsnitt är resultatet av litteraturstudien. Resultatdelen är uppdelat i olika teman 

som alla har i uppgift att tillsammans besvara frågeställningen. Varje tema är uppdelat i 

underrubriker för att tydliggöra avsnitten. Resultatdelen ämnar besvara frågeställningen ”vad 

har betydelse för ett dialogiskt klassrum som främjar kunskapsutveckling?”   

5.1 Deliberativa samtals betydelse  

Med deliberativa samtal menas människors färdigheter i att sätta sig in i vad andra tycker och 

tänker, argumentera för sin sak, kunna ompröva sin åsikt, fundera tillsammans över vad som 

torde vara det bästa för gruppen och diskutera hur man ska vara mot varandra. Vad som 

skiljer deliberativa samtal från debatter, seminarier och förhandlingar är att den slutgiltiga 

punkten man vill nå är att man tillsammans i gruppen kan tänka tillsammans oavsett 

argument. Man ska kunna förstå varandras åsikter och tillsammans på något sätt nå en form 

av överenskommelse. Det handlar om att parter kan se varandras perspektiv och gemensamt 

komma till en slutsats. Likt politiska partier har man olika åsikter men kan genom allianser se 

varandras perspektiv och nå en gemensam politik utåt sett (Larsson 2007). 

5.1.1 Elevers perspektiv på deliberativa samtal 

Med samtal i klassrummet som bygger på elevernas idéer och samarbete sinsemellan menar 

Brown och Kennedy (2011) att man kan se ökad metakognitiv förståelse av dialogens 

betydelse. Eleverna får en förståelse för ett samtals regler och vad som förväntas i ett samtal. 

Man uppfattar när man ska tala och när man ska lyssna, likt hur det funkar i ett demokratiskt 

samhälle.   

Larsson (2007) skriver att elever tycker det är viktigt att man kan lyssna på vad andra tycker 

även om deras åsikter inte stämmer överens med vad man själv tycker. Om man kan 

respektera och lyssna på andras argument kan man lära sig nya saker och kanske ompröva 

sina egna tankar och ställningstaganden. Genom att ha deliberativa samtal tycker elever att 

man kan träna på att ta egna ställningstaganden och stå för sina argument. Elever tror att det 

är viktigt eftersom man måste ha social kompetens för att kunna få ett arbete efter skolgången. 

Man ska våga tycka och tänka och inte bara hålla med andra. Man menar också att 

deliberativa samtal är nödvändiga för att veta hur man ska vara och bete sig mot andra 

människor i ett demokratiskt samhälle. Att ha deliberativa samtal tycker elever är ovärderligt 

eftersom man då förbereds på hur livet är efter skolan. Vissa elever nämner dock att man inte 

lyssnar på alla elever, bara de som man gillar eller ser upp till. Några elever kan dessutom 

vara tysta och på så sätt inte tillföra något till diskussionen.  

Andersson (2012) skriver att deliberativa samtal ger möjlighet för elever att tillsammans 

reflektera över varandras argument. Om läraren endast frågar klassen rakt ut får varje elev på 

egen hand tänka utan att höra vad andra tycker och tänker. Anderssons resultat visar att 

deliberativa samtal haft effekt på elevers kunskap. Genom att jämföra lärarcentrerad 

undervisning med deliberativ undervisning kan Andersson i sin studie visa på att elever 

presterar bättre på de läxförhör och prov som gjorts med deliberativ undervisning på 

flickdominerande yrkesprogram och yrkesutbildning. Samma prov och läxförhör gjordes för 

elever som under fyra veckor arbetat med lärarcentrerad undervisning som för de elever som 

arbetat med deliberativ undervisning (Andersson 2012). Andersson skriver dock att resultatet 

framgår för elever på flickdominerande yrkesprogram och yrkesutbildning. Samma studie har 

gjorts på studieförberedande program och pojkdominerande yrkesprogram där ingen skillnad 

visats mellan deliberativ undervisning och lärarcentrerad undervisning. Det finns dock ingen 

negativ effekt av deliberativ undervisning.   
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Larsson (2007) menar att elever tycker att man borde ha mer deliberativa samtal i 

klassrummet, exempelvis att prata inför klassen och ha debatter där man får möjlighet att 

argumentera för sin sak och lyssna på vad andra har att säga. Elever tycker att det är upp till 

läraren att få alla elever engagerade och deltagande i diskussionen, men är även lite 

självkritiska där de skulle kunna ta mindre utrymme för att ge chansen till de tysta eleverna att 

tala.  Silo (2013) håller med i sin text och hävdar att deliberativa samtal mellan elevers åsikt 

och lärares åsikt skapar en lärandemiljö där elever får ta personliga ställningstaganden och 

argumentera för sin sak. På så sätt skapar man en självständighet och ett ansvarstagande. 

Goodin och Stein (2008) drar slutsatsen att studenter har för lite erfarenhet för att kunna lära 

sig av deliberativa samtal. De menar att genom träning och förståelse för den deliberativa 

processen kan man endast skörda framgång. På kort sikt ökar inte det kognitiva lärandet, men 

på längre sikt med mer vana av samtal kan man möjligtvis se en förbättring av kritiskt 

tänkande och kognitiv utveckling (Goodin & Stein 2008). 

Flera elever i Larssons studie tycker att skolan är en privat plats, ett forum för lek och skoj. 

Genom att man inte tar klassrummets diskussioner på allvar menar Larsson att skolan inte kan 

påverka elever till att bli demokratiska medborgare (Larsson 2007). 

5.1.2 Lärande med deliberativ undervisning 

Till skillnad från Larssons (2007) studie kommer Goodin och Stein (2008) fram till att ingen 

effekt har nått elever som arbetat med deliberativa samtal. Enligt deras forskning utvecklades 

inget fördjupat kritiskt tänkande genom att man arbetade mer deliberativt i undervisningen. 

De studenter som arbetade med deliberativa samtal på lektioner höjde inte sina poäng vad 

gäller kritiskt tänkande. De fann alltså att deliberativa samtal inte gav någon effekt.    

Andersson mätte även elevers demokratikunskaper under en fyraveckorsperiod där elever på 

ett pojkdominerat yrkesprogram fick en negativ effekt av deliberativ undervisning (Andersson 

2012).Totalt sett såg Andersson en liten positiv effekt på demokratisk kunskap beroende av 

deliberativ undervisning. Han kunde i sin studie se ett visst förbättrat politiskt självförtroende 

och fördjupade åsikter. Elever blev dessutom bättre på att lyssna och ta emot information 

respektive göra sin röst hörd på grund av deliberativ undervisning (Andersson 2012). 

Enligt Anderssons studie (2012) lämpar sig deliberativ undervisning bäst för 

yrkesförberedande program, något som motsäger tidigare studier där studieförbererande 

program har gått i frammarsch för deliberativ undervisning. Andersson skriver att elever på 

yrkesförberedande program generellt är mindre intresserade av politik och samhällskunskap 

enligt tidigare forskning. Han skriver vidare att tre nycklar utgör varför deliberativ 

undervisning fungerar bäst på yrkesförberedande program. Dessa tre nycklar är medspel, 

utmaning och samarbete. På yrkesförberedande program arbetar enligt Andersson eleverna 

tillsammans för att nå resultat, detta har stor betydelse för att deliberativ undervisning lämpar 

sig på dessa program (Andersson 2012).   

I sin studie försökte Andersson se ett mönster om de elever som är mest intresserade av 

samhällsämnet var de som presterade bäst. Han kunde dock inte se något tydligt resultat av att 

så skulle vara fallet. Inte heller kunde Andersson se större effekt av deliberativ undervisning 

på flickor än pojkar. Vissa demokratiska värden såsom attityder, tolerans och socialt kapital 

påverkades inte av deliberativ undervisning. En förklaring kan enligt Andersson vara att man i 

tidig ålder skapar en tillit till människor som är svår att förändra(Andersson 2012). 

Baines m.fl (2008) skriver att genom grupparbeten kan man skapa deliberativa samtal. När 

man organiserar smågrupper istället för helklass får varje elev större talutrymme vilket gör att 

man i högre grad kan säga vad man tycker och ta ställningstaganden. På så sätt utvecklar man 

sin förmåga att ta ansvar, reflektera och lyssna.  
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Larsson (2007) skriver i sitt resultat att det finns svårigheter med deliberativa samtal i 

klassrummet. Om deliberativ undervisning är effektiv för elevers lärande är en fråga som han 

ställer sig. För att undervisningen ska kunna vara effektiv krävs det resurser i form av lärares 

kunskaper respektive elevers förkunskaper och tillräcklig planeringstid för att kunna 

genomföra deliberativ undervisning. En annan aspekt Larsson nämner är om deliberativ 

kunskap som står för kollektivism och gemenskap är genomförbar i ett samhälle där 

människor agerar efter egenintressen.  Andra svårigheter är att vissa elever pratar mer än 

andra elever och talutrymmet blir orättvist fördelat, och där känsliga ämnen såsom invandring 

och homofobi gör en diskussion svår att genomföra.   

I deliberativa samtal ska det medvetet finnas ett kunskapsinnehåll och ett uttalat syfte med 

samtalet. Genom att ha detta förstår eleverna varför man har samtalet och vad det är man vill 

utveckla. Deliberativa samtal erbjuder både en fördjupad förståelse av demokratiska 

diskussioner och kunskaper av det aktuella ämnet (Larsson 2007).  

Skolans dubbla uppdrag innebär att skola både ska ge varje elev möjlighet att utveckla sina 

kunskaper och fostras till att bli demokratiska medborgare. Anderssons studie (2012) 

behandlar detta och resultatet visar på att deliberativ undervisning har en positiv effekt, om än 

liten, på elevers kunskap och demokratiska värderingar.  

5.2 Lärarens betydelse 

Läraren i klassrummet har stor betydelse för hur väl en dialog fungerar. Denna del tar upp 

olika sätt som enligt resultatet visar på hur en lärare ska agera för att få goda och lärorika 

samtal i klassrummet. 

5.2.1 En lärare som tar mindre utrymme i klassrummet 

I Silos studie (2013) öppnas en dialog upp mellan lärare och elever, där Silo visar att lärande 

för elever väcks i form av kritiskt ifrågasätta lärare och få ta personliga ställningstaganden. 

Larsson (2007) skriver att en lärare som delar med sig av ansvaret för lektionsupplägget 

tillsammans med sina elever genom samtal får ett klassrumsklimat som blir positivt, elever 

som känner sig ansvarsfulla och delaktiga vill lära sig mer och motiveras på sätt att ta större 

utrymme i klassrummet.  

Genom att låta elever delta och samarbeta i diskussioner som de själva startat visade Brown 

och Kennedys studie (2011) att diskussionerna blev förlängda från 40,5 % till 62,6% i 

klassrummen. Deras studie visar att lärare tog mindre plats och eleverna mer. På grund av 

detta skapades möjligheter för reflektion och egna ställningstaganden. Istället för starta nya 

samtal från lärarens sida byggde man vidare på elevers initiativ där elever kunde lyssna och 

tillföra samtalen nya perspektiv. Baines m.fl (2008) håller med och skriver att genom dialog 

mellan elev och elev skapas en lärandemiljö för fördjupande slutsatser och flera argument 

respektive motargument. Diskussioner blir dessutom mer utvecklade och längre genom 

grupparbete och dialog mellan elever än om läraren ställer öppna frågor i helklass.     

Vidare menar Larsson (2007) lärarens roll som central för att ett samtal ska vara utvecklande. 

En lärare måste vara kompetent inom ämnet och väl förberedd för att kunna leda samtalet på 

rätt väg. Läraren har i uppgift att alla elever ska få göra sin röst hörd och på ett rättvist sätt 

fördela diskussionen jämnt. Samtidigt måste läraren akta sig för att själva ta en stor del av 

diskussionen, det är ju ändå eleverna som ska diskutera och inte i så stor mån läraren. Om inte 

läraren kan ta på sig rollen som samtalsledare blir det svårt för eleverna att utveckla ett 

fördjupat lärande av dialogen. På samma sätt skriver King (2013) att lärarens roll för att en 

diskussion ska vara givande är viktig. Beroende på hur läraren beter sig och är desto mer eller 

mindre engagemang kan man vänta sig av eleverna. Om elever känner sig uttråkade under 
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lektionen på grund av lärarens sätt att undervisa blir det passivitet och tystnad i klassrummet. 

Thornberg (2009) skriver också att läraren har stor betydelse för hur elever lär sig. I hans 

observationer förväntas elever lyssna på vad läraren säger och besvara de frågor som läraren 

ställer, annars ska man sitta tyst och vara passiv. Detta menar Thornberg resulterar i att elever 

betraktas som mindre kompetenta än läraren. Om läraren inte lyssnar på vad elever säger och 

istället ignorerar deras argument kan inte deliberativa samtal växa, elever känner sig 

underordnade läraren utan motivation till att i framtiden vilja diskutera saker (Thornberg 

2009).    

5.2.2 Samtal som bygger på elevers intresse 

Brown och Kennedy (2011) skriver att lärare som förändrade sitt sätt att undervisa i 

klassrummet där man byggde diskussioner på elevernas intresse och idéer var eniga om att 

man kunde se en större del av självständighet, självförtroende, kunskap, medvetande och 

förbättrad reflektion hos sina elever. Man kunde se både en kortsiktig och långsiktig 

förbättring hos eleverna genom samtal.  

Brown & Kennedy (2011) menar att läraren bör i mindre grad föra en diskussion i 

klassrummet efter sina egna idéer. Istället ska diskussioner bygga på elevers tankar och idéer. 

Enligt Brown & Kennedys studier (2011) visade elever ökad kunskap genom att lärare 

förändrade sina roller i klassrummet där de gick ifrån att ge information till att istället bygga 

samtal som elever initierat. Deras resultat visade även att om läraren kunde länka elevers idéer 

ihop till ett samtalsämne kunde elever i högre grad delta i samtalet.  

I Thornbergs studie (2009) där elever skulle kontrollera och ha inflytande över lektioner 

fortsatt undervisningen vara lärarledd, Thornberg hävdar att det inte hjälper att elever ska få 

inflytande över arbetsformer för att deliberativa samtal ska kunna skapas. Om lärare själva tar 

beslut utan elevers tyckande menar Thornberg att elever kan få en sned bild av vad demokrati 

innebär. Flera elever menar att de känner sig delaktiga endast genom att finnas på plats i 

klassrummet, medan ett fåtal personer själva beslutar om saker och ting.  

Att använda sig av halvklasser är ett bra sätt enligt Larsson (2007) där elever får mer tid till 

att göra sina röster hörda. Man skapar med mindre grupper i klassrummet ett gott 

samtalsklimat. Baines m.fl (2008) skriver på liknande sätt att med grupparbete engagerar sig 

elever mer i samtalsämnen än när läraren håller katederundervisning. Med grupparbete 

använder sig elever av förklaringar, argument och motargument för att stå för sin åsikt. Vidare 

skriver man att grupparbete får alla elever involverade och tillsammans försöker man nå en 

slutsats när man resonerar om ett ämne. När läraren håller en monolog med klassen pratar ofta 

elever om annat som inte har med skolan att göra. Med hjälp av att sätta elever i grupper 

menar Baines m.fl (2008) att elever deltar på ett annat sätt och denna arbetsform utvecklar på 

så sätt en lärandemiljö.   

5.3 Kulturens betydelse 

Enligt King (2013) kan en orsak till tystnad i klassrummet bero på kultur. Beroende på vad 

som är normalt i den givna kulturen kan det vara mer eller mindre vanligt att elever ska vara 

passiva medan läraren ska berätta och förklara. I vissa kulturer där man förespråkar individens 

fostran, västvärlden, före kollektivet och gruppens intressen, exempelvis asiatiska länder, är 

det mer vanligt med elevers aktiva deltagande. Silo (2013) skriver liknande och menar att 

kultur påverkar vad som är viktigt med elevers deltagande. I Botswana är den primära frågan 

miljö och att få elever delaktiga genom att städa upp skräp. Genom att få elever delaktiga via 

renhållning tycker lärare vid den givna skolan att man uppfyller de krav som står i 

styrdokumenten.      



19 

 

Vid undervisning på ett andraspråk kan elever känna sig osäkra, där läraren tar mer än av 

hälften av talutrymmet av lektionen. Enligt King (2013) kan kommunikation på ett annat 

språk än modersmålet vara svårt och ett hinder. Ju mer exponerad man är av ett språk desto 

tryggare känner man sig. Att föra en dialog på engelska som andraspråk kan vara simpelt för 

människor som dagligen är utsatta för språket, men för andra som i hög grad talar sitt 

modersmål blir dialog på andraspråk i klassrummet ett problem. Vidare förklarar Jim King att 

ju mer man påverkas av språk desto mer språkkunskap har man. Man kan som elev vara rädd 

att uttala ett ord fel (King 2013). 

I Silos studie resulterade ett öppnande av dialog mellan lärare och elever att man gemensamt 

kunna identifiera vilka problem som fanns och hur man skulle lösa dessa problem. Elever 

menade att hygienen i skolan inte betraktades av lärare som ett seriöst problem. Genom att 

föra en diskussion om hygienen kunde man tillsammans nå slutsatsen att det var ett 

bekymmer som man skulle åtgärda. Här skapades enligt Silo ett lärande genom samtal mellan 

elever och lärare. Elever fick vara med och delta i vad som behövde åtgärdas och utvecklade 

på så sätt sitt engagemang, självständighet, beslutsfattande och vilja att ta ansvar (Silo 2013).   

5.4 Elevers betydelse 

Dialog i klassrummet innebär att olika parter lyssnar på varandra och utbyter information. När 

två läger i ett klassrum inte håller med varandra kan det vara svårt att ta in det andra säger. Då 

är det ingen dialog i klassrummet, istället vad Silo nämner som två parallella monologer. Man 

luras då av att ett samtal äger rum, men eftersom man inte är lyhörd och tar in information 

från den andra gruppen lär man sig inte av varandra. En dialog präglas av ett demokratiskt 

tänk där man lyssnar på varandra och sätter sig in den andra gruppens perspektiv (Silo 2013).  

Vissa elever menar att man bara lyssnar och tar till sig av de personer man gillar och ser upp 

till. De som man alltså inte gillar lyssnar man inte på och effekten av dialog i klassrummet 

blir då negativ. Många elever är även tysta och säger väldigt lite i diskussioner, vilket gör att 

en lärandemiljö inte är optimal för alla elever. Att klassrummet ska fungera som en fristad för 

alla elevers åsikter, där man fritt får tycka och tänka så länge man inte kränker någon kanske 

fungerar i klassrummet men läraren kan inte kontrollera vad som sägs utanför klassrummets 

väggar. På så sätt blir elever som vädrat åsikter i klassrummet sårbara utanför klassrummet 

där man kan reta och pika varandra utan lärarens kännedom. King (2013) skriver detsamma 

att elever kan bli förödmjukade av sina klasskamrafter efter lektionen är slut, vilket resulterar 

i att man hellre går i försvarställning och sitter tyst (Larsson 2007, King 2013). 

Vissa samtalsämnen som kan tolkas kränkande kan begränsa att en dialog sätts igång. Ett 

aktuellt ämne i skolan är invandring som elever kan ha både positivt och negativt att säga om. 

De elever som är negativa till invandring menar att de inte får komma till tals varför de är 

negativa, istället avbryter läraren deras argument och en dialog i klassrummet förbjuds. Man 

uppfattas som rasist även om man inte är det. Lärare säger att det ofta finns en politisk 

spänning i klassrummet där man som lärare är rädd att svåra frågor ska urarta diskussionen till 

något annat. Politiska frågor är ett problem och ett hinder för en dialog i klassrummet 

(Larsson 2007). 

Baines m.fl (2008) skriver att när elever får möjlighet till att diskutera saker kan det 

förekomma att man talar om andra saker som inte har med skolan att göra. När man inte 

behöver sitta tyst och lyssna på läraren utan istället får möjligheter att reflektera och lyssna på 

andra klasskompisar kan diskussioner urarta och plötsligt diskuterar man sådant som inte 

skapar ett lärande, vad man kallar för ”off-task”. Man går ifrån uppgiften som man tilldelats 

att diskutera och börjar istället vardagsspråka om fritidsintressen eller vad som är på tv. 
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Vidare nämner man att vissa elever i en grupp kan sitta tysta och glida med på det gruppen 

arbetar med utan att man är delaktig.  

Larsson (2007) skriver att samtal skapar lärande för att förstå samhället. Vissa lär sig bättre 

genom att lyssna och prata än vad de gör genom att läsa och skriva, motivationen ökar när 

man har en dialog än om man sitter tyst var för sig. Silo (2013) skriver att genom deltagande 

utvecklar elever sin kompetens att handla. Med detta innebär en elevs kapacitet till att fatta 

egna beslut, sin självkännedom och att sammarbeta med andra elever. För att kunna påverka 

skolsituationen måste varje elev kunna identifiera problemet och tillsammans finna en 

lösning. Detta uppstår genom att skapa en dialog i klassrummet menar Silo (Silo 2013). 

Att använda sig av samtal i undervisningen tycker elever är både spännande och roligt. 

Genom att ha diskussioner lär man sig nya saker eftersom man hör andras åsikter. Till 

skillnad från läxor där man lär sig saker endast tillfälligt, så blir effekten av diskussioner att 

kunskap sitter kvar längre i huvudet. Elever tycker att det är viktigt att man är insatt innan 

man har diskussioner i klassrummet för att ett lärande ska kunna ske (Larsson 2007). 

”När man har diskussioner, det förutsätter ju också att folk vet vad dom pratar om. För att om 

några är jättepålästa och några inte är det kan det lätt bli så att dom som vet vad dom pratar 

om och så sitter några och bara kommer med synpunkter fast dom egentligen inte är pålästa, 

dom bara tycker en sak.” ”Man lär sig bättre om man är intresserad av det.”  Enligt Larsson 

(2007) blir lärandet mest effektivt genom att variera lektionsupplägg där traditionella 

läxförhör och prov ingår tillsammans med muntliga redovisningsformer. Med muntliga 

redovisningar blir undervisningen inte så enformig, istället höjs motivationen om man får 

göra olika former av redovisningar. Att elever får göra sin röst hörd i klassrummet vad gäller 

lektionsupplägg skapar ett engagemang och motivation (Larsson  2007:86). 

Silo (2013) skriver i sin studie om elevers lärande som en process av att de får vara med och 

delta i undervisningen i form av att städa i skolan. Silo menar att lärare på den givna skolan 

tycker att de följer styrdokumentens initiativ om att göra elever engagerade och inkluderade. 

Elever och lärare motsäger sig varandra vad som är viktigt för att få elever deltagande i 

skolan, där man har olika syn på var man främst behöver städa upp.   
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6. DISKUSSION 
Denna litteraturstudie gjordes i syfte att utifrån tidigare forskning besvara vad som har 

betydelse för att ett dialogiskt klassrum ska fungera där kunskapsutveckling främjas. Ett 

sociokulturellt perspektiv beskrivs i texten för att förstå relationen mellan lärare och elev som 

väsentlig för att varje elev ska känna trygghet och våga framföra personliga åsikter och 

ställningstaganden i ett dialogiskt klassrum. Genom delaktighet och aktivitet i klassrummet 

ämnade studien besvara vilken betydelse detta hade för att elever skulle skapa kunskap.  

6.1 Deliberativa samtal  

Resultatet visar att forskare kommit fram till olika slutsatser angående deliberativa samtal. 

Larsson (2007) skriver att deliberativa samtal skapar ökad förståelse för hur demokratiska 

diskussioner fungerar där elever kan lyssna på andras argument och samtidigt ha egna 

argument. Genom deliberativa samtal kan man enligt Larssons studie även se en förbättring 

av elevers ämneskunskaper där man lär sig av att diskutera och höra vad andra tycker och 

tänker. Tidigare forskning gjord av Englund (2000) visar också på en fördjupad kunskap av 

demokratiska värderingar. I kontrast till dessa två studier har Klas Andersson i sin studie 

(2012) märkt av en väldigt liten positiv effekt av deliberativa samtal. Han menar att det är 

främst på yrkesförberedande studier som deliberativa samtal lämpar sig beroende på att man 

på dessa program i större grad samarbetar och lyssnar på varandra än vad man gör på 

studieförberedande program. Andersson såg i sin studie främst förbättrat politiskt 

självförtroende och kunskap där elever kunde lyssna på varandra. Goodin & Stein märkte i sin 

studie (2008) inte alls av någon förbättring av deliberativa samtal där man inte kunde se något 

fördjupat kritiskt tänkande eller höjd kunskap.  

Vi har alltså fyra olika studier som kommer fram till väldigt olika resultat av deliberativa 

samtal. Vad alla är överrens om är att mer forskning krävs för att verkligen kunna mäta vad 

deliberativ undervisning har för betydelse för elevers lärande. Som står i skolverkets 

styrdokument ska varje elev ges möjlighet att utveckla sina demokratiska färdigheter. Skolans 

dubbla uppdrag innebär att varje elev ska fostras och socialiseras in i det samhälle som vi 

lever i. Det sociokulturella perspektivet som Hundeide (2006), Säljö (2010) och Imsen (2006) 

beskriver innebär ju att alla elever ska ges möjlighet att appropriera vilka normer och 

förväntningar som existerar i den sociala värld man lever i. Genom deliberativ undervisning 

får elever möjlighet till att förstå när man ska lyssna eller tala, likt hur ett demokratiskt 

samhälle fungerar. 

Deliberativa samtal utgör en god väg för att kunna socialiseras in den sociala världen man 

lever i. Säljö (2010) skriver att en kommunikativ undervisning skapar en spridning av 

kunskap från individ till individ där man får höra vad andra säger och på så sätt skapa sig en 

uppfattning om man håller med eller inte. Deliberativa samtal är tidigt i utvecklingsfasen i 

skolan, det gäller att genom mer forskning hitta de sätt som gör demokratiska samtal så 

effektiva och främjande som möjligt för elevers lärandeprocess. I det mångkulturella samhälle 

som vi idag lever i blir det än viktigare med deliberativa samtal. Hundeide (2006) menar att 

människor från en annan kultur har andra normer och beter sig på ett annat sätt. Det kan då 

uppstå kulturkrocker människor sinsemellan. Skolan har en stor uppgift att fostra alla elever 

till att bli demokratiska medborgare, oberoende av vilka normer man har i bagaget.  

6.2 Lärare och elever 

Resultatet visar att läraren har en central roll för att ett dialogiskt klassrum ska fungera. 

Läraren har i uppgift att agera samtalsledare i klassrummet mellan elever, därmed får lärarens 
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roll i samtalet betydelse där man ska dela upp talutrymmet rättvist mellan varje elev. En lärare 

som inte tar så stort utrymme i undervisningen utan istället inkluderar elever i lektionsupplägg 

genom att pusha elever till att vilja diskutera, framföra åsikter och vara engagerade lägger 

grundbulten för att lärandemiljön i klassrummet ska vara positiv. Flera studier (Brown & 

Kennedy 2011, Larsson 2007, Baines 2008) nämner att läraren ska vidareutveckla elevers 

resonemang och yttranden, då känner sig elever viktiga och blir på så sätt engagerade till att 

vilja samtala.  

Läraren har enligt resultatet en betydelsefull uppgift att se till att elever inte konkurrerar med 

varandra utan istället samarbetar och hjälper varandra i diskussioner. Samtidigt visar resultatet 

att lärare som initierar diskussioner efter elevers intressen får bättre samtal med både 

kortsiktiga och långsiktiga förbättringar vad gäller elevers kunskap. En lärare måste också 

efter vad resultatet visar vara kompetent inom ämnesområdet och väl förberedd för att samtal 

ska vara fruktbara. King (2013) skriver i sitt resultat om lärarens beteende som viktigt för att 

engagera elever. Beroende på hur en lärare är och agerar, desto mer eller mindre engagerade 

förväntas eleverna vara. Flera studier nämner även att en lärare bör vara flexibel och 

anpassningsbar där man kan anpassa samtal efter eleverna i klassrummet. De lärare som håller 

sig till sitt ämne oberoende av elevernas intresse kan få problem att skapa givande samtal. 

(King 2013, Silo 2013, Larsson 2007) 

För att koppla lärarens betydelse ur ett sociokulturellt perspektiv kan man se relationen 

mellan lärare och elever som väldigt viktig i elevers lärandemiljö. Som studierna visar deltar 

elever mer engagerat i undervisningen med lärare som de tycker om. Det kontrakt som 

Hundeide (2008) skriver om handlar om hur exempelvis en lärare och de elever man har 

förhandlar fram hur man ska bete sig och vara. Genom att på sätt och vis tillsammans skapa 

en relation sinsemellan vet varje part vad som förväntas av varandra. En lärare som förhandlat 

fram en relation till sina elever där man delar med sig av kunskap, intresse och idéer i 

undervisningen kan enklare skapa ett dialogiskt klassrum. Med elever som förväntas få ta 

utrymme och är vana vid samtal och diskussioner i undervisningen främjas 

kunskapsutveckling.  

För att diskussioner ska vara utvecklande och skapa ett lärande krävs inte bara att läraren drar 

sitt strå till stacken. Likväl måste eleverna i klassrummet bidra med åsikter, argument och 

samtidigt lyssna i diskussioner och samtal. Hur elever beter sig mot varandra har stor 

betydelse i klassrummet, studier (Larsson 2007, King 2013, Baines 2008) visar att elever som 

inte samarbetar utan kränker, retar eller tävlar mot varandra förhindrar samtal att nå en positiv 

lärandemiljö.  

Dysthe (1996) skriver att ett lärande växer fram om alla i samtalet tillsammans förstår vad 

man talar om, där man tar varandra på allvar och lyssnar på vad andra har att säga. Elever 

måste alltså visa varandra respekt och ödmjukhet i dialoger för att man ska kunna lära sig av 

varandra. Genom att lyssna på andra argument kan man skapa sig en förståelse för hur de 

tänker. Man kan med empatisk förmåga sätta sig in i en annan människas situation. I det 

mångkulturella samhället vi idag lever i kan man ur ett sociokulturellt perspektiv genom 

samtal skapa förståelse för klasskamrater som kommer från ett annat land. Vid diskussioner 

måste man ha i åtanke att varje elev har en annan bakgrund än vad andra har och därför 

möjligen andra värderingar eller åsikter som skiljer från vad andra har. Som Hundeide skriver 

(2006) måste både lärare och elever förstå ett barns utveckling efter det sociokulturella 

landskap man kommer ifrån.  

Hundeide (2006) skriver att elever påverkas av varandra hur man talar och beter sig. I skolans 

värld existerar en typ av diskurs där man talar och beter på ett visst sätt som skiljer sig från 

andra delar av samhället. För elever som kommer till en ny skola har man kanske med sig en 
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annan skoldiskurs som är olik den nya skolans. Denna typ av diskurs har betydelse för hur 

man samtalar i klassrummet, för de nya eleverna kan det vara svårt att lära sig detta till en 

början vilket kan vara ett hinder för fruktbara diskussioner 

Enligt Andersson (2012) verkar elever generellt vara positiva till att i större grad ha dialog i 

klassrummet snarare än att undervisningen ska vara lärarstyrd. Många säger att de tycker det 

är roligt med debatter, muntliga redovisningar och samtal, speciellt som ett komplement till 

traditionell katederundervisning. Att elever är positiva och intresserade vid samtal har såklart 

betydelse för att dialog ska vara användbart i undervisningen. Om elever hellre skulle vilja ha 

lärarstyrda lektioner och inte vara delaktiga muntligt skulle dialogens effekt vara negativ. 

Samtidigt är det ett samspel mellan läraren och eleverna att hitta en balans hur 

undervisningens ska formas. För mycket av lärarstyrd undervisning eller diskussioner i 

klassrummet kan bli monotomt, att hitta en variation av arbetsformer verkar vara ett 

vägvinnande koncept efter vad forskare och elever i dessa studier kommit fram till.     

6.3 Kultur  

Vid lektioner som inte är på modersmålet, exempelvis engelska eller tyska i svenska skolor 

kan språket vara ett hinder för att samtal ska bli fördjupade och utvecklade. King (2013) 

menar att det är lättare att diskutera beroende på hur pass kompetent och trygg man är på det 

språk man använder sig av. För oss svenskar som är nära det engelska språket i vardagen 

kanske hindret är ganska litet, samtal kan då ändå flyta på även om det inte är på 

modersmålet. Men för andra länder där modersmålet är det enda man hör kan andra språk 

vara större hinder och förhindra att samtal kan föras. På så sätt blir lärandemiljön begränsad 

då man är osäker på hur man ska framföra sina argument och åsikter.  

I vissa kulturer visar Silo (2013) vad som är viktigast i skolan för elevers deltagande. I detta 

fall som Silo undersökt tyckte skolan att elever var delaktiga i klassrummet genom att de 

städade upp skräp. Medan den svenska skolan inte har dessa miljöproblem fostras barn och 

ungdomar till att bli självständiga och ta eget ansvar. Det är tydligt att som Hundeide (2006) 

skriver fostras elever i den västerländska skolan att bli individualister och tänka på sig själv i 

första hand medan elever från ett afrikanskt land mer fostras att hjälpas åt och tillsammans 

städa upp för att få ett bättre samhälle. Dessa afrikanska elever från ett traditionellt 

jordbrukssamhälle fostras att tänka på samhället först och se vad kollektivet behöver före 

individen.   

Med det sociokulturella perspektivet, Hundeide (2006) Säljö (2010), i åtanke förstår man då 

att människor som kommer från en annan bakgrund har andra värderingar och normer. Det är 

tydligt att kulturkrockar då kan växa fram där man är upplärd att agera på ett visst sätt som 

inte alls överensstämmer med hur det fungerar i det nya samhället. I samtal och diskussioner 

kan dessa personer känna sig vilsna, kanske är man mer van vid arbetsformer som skiljer sig 

från det samhälle man kommit till. 

6.4 Metoddiskussion    

I denna litteraturstudie valdes sex artiklar och två avhandlingar som utgjorde det material jag 

analyserade för att skapa en bild över vad som har betydelse för ett dialogiskt klassrum för att 

främja kunskapsutveckling. I urvalet av de texter som undersöktes valdes många andra 

artiklar bort eftersom de antingen inte handlade om det jag sökte eller hade för lite innehåll. 

Samtidigt valde jag bara texter mellan 2005 till 2013 för att få aktuella och nya perspektiv 

som kanske belyste andra saker än vad äldre litteratur gjorde. Jag valde även endast texter 

som var vetenskapligt granskade och i fulltext för att få relevant information som var 
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trovärdig. I den själva systematiska sökningen användes fyra databaser med vissa nyckelord 

för att hitta vad jag sökte.  

Jag valde fyra databaser eftersom jag ville få en bred sökning med många träffar, vilket jag 

även fick. Samtidigt blev resultatet att jag tvingades göra ett stort urval för att inte få för 

mycket text att läsa. Detta var en svaghet i min sökning eftersom det möjligtvis fanns annan 

litteratur som valdes bort där jag kunde hitta bra svar för min frågeställning. Kanske kunde 

jag ha begränsat min sökning till färre databaser och på så sätt göra ett mindre urval. Man kan 

dock se en styrka i ha en bred sökning eftersom man får många träffar som passar in på det 

man söker efter.  

Resultatet av studien är att mer forskning behövs på vad som har betydelse för ett dialogiskt 

klassrum, speciellt betydelsen av deliberativ undervisning. Flera studier kom fram till olika 

resultat vilket innebär att mer forskning behövs för att verkligen skapa en förståelse för hur 

stor betydelse samtal och diskussioner har för elevers lärande.  

6.5 Pedagogiska implikationer 

Med samtal och diskussioner som en typ av arbetsform finns flera positiva effekter där 

eleverna känner sig delaktiga och generellt tycker man samtal i form av muntliga 

presentationer, debatter och andra diskussioner är roliga och bra som variation till vanlig 

lärarcentrerad undervisning. Men för att dialog i klassrummet ska fungera på ett lärorikt sätt 

finns flera faktorer som måste fungera. En implikation är om elever inte lyssnar på varandras 

argument, utan lyssnar med döva öron och inte ta in det andra säger. Då är det inte fråga om 

en dialog utan istället två monologer som förs (Silo 2013). 

Larsson menar i sin studie (2007) exempelvis att vissa elever bara lyssna till de personer som 

är vänner eller som man ser som föredöme. De personer man alltså inte gillar bryr man sig 

inte om och undviker att byta information med. Samtidigt kanske vissa elever inte vågar 

uttrycka sina åsikter i klassrummet eftersom man är rädd för att bli retad efter lektionstid då 

läraren inte är närvarande.  

Samtalsämnen som för många är känsliga såsom homosexualitet eller invandring kan utgöra 

ett hinder för att dialog i klassrummet ska vara främjande. Genom sådana känsliga ämnen kan 

det lätt bli grupperingar där det blir en typ av vi mot dem, där man delar upp klassen i två 

läger vilket kan förstöra stämningen och gemenskapen i klassen. Samtal kan urarta där 

argument byts ut mot personliga förolämpningar.  

Hur läraren behandlar elever kan påverka hur väl dialog i klassrummet fungerar, där läraren 

har i uppgift att inte ta för stort utrymme själv utan få eleverna delaktiga. En lärare som ser 

sig själv som den centrala figuren i diskussionen som talar om sina egna tankar kan styra ett 

samtal i fel riktning där eleverna blir passiva och endast lyssnar på det läraren säger. Läraren 

måste få elever engagerade att vilja diskutera och skapa en trygghet där alla vågar säga vad 

man tycker.  

En annan implikation kan vara att språket inte förs på modersmålet, där man känner sig 

otrygg i ett samtal på ett andraspråk. Om man inte vet exempelvis hur man uttalar ett visst ord 

kanske man istället väljer att sitta tyst i ett samtal istället för att våga uttala ordet felaktigt.  

Samtal kan även lätt spåra ur om inte läraren kontrollerar elever vid grupparbeten. När en 

diskussion ska föras om ett visst ämne där eleverna släpps fria kan diskussionen gå från det 

aktuella samtalsämnet till att istället eleverna börjar diskutera vad de ska göra på rasten eller 

efter skolan. Dessa samtalsämnen är inte på samma sätt främjande för att utveckla 

demokratiska värderingar eller ämneskunskaper. 
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Att förbereda deliberativa lektioner från lärarens sida tar mycket tid där man måste planera 

hur mycket tid man ska undervisa om ämnet och sedan ge elever utrymme att diskutera vad 

läraren sagt. Tidsbrist kan alltså vara en implikation för hur pass väl medveten dialog i 

klassrummet kommer att fungera.   

Resultatet av studien är att mer forskning behövs på vad som har betydelse för ett dialogiskt 

klassrum, speciellt betydelsen av deliberativ undervisning. Flera studier kom fram till olika 

resultat vilket innebär att mer forskning behövs för att verkligen skapa en förståelse för hur 

stor betydelse samtal och diskussioner har för elevers lärande.  

6.6 Slutord 

Resultatet av denna litteraturstudie visar att det finns flera faktorer som har betydelse för hur 

väl deliberativa samtal i klassrummet fungerar som en lärandeprocess. Att arbeta deliberativt 

verkar ha både positiv och resultatlös utgång beroende på vilken studie man undersöker. 

Medan Larsson (2007) och Englund (2000) i sina slutsatser kommer fram till fördjupade och 

utvecklade kunskaper och demokratiska värderingar, menar Andersson (2012) och Goodin & 

Stein (2008) att deliberativ undervisning inte skapar ett förbättrat kritiskt tänkande eller 

utökad demokratisk kunskap. Läraren har en central roll för hur pass väl dialog i klassrummet 

fungerar då det är lärarens roll att dela ut ordet till eleverna och se till att alla blir delaktiga. 

En lärare som även bygger vidare diskussioner på elevers tankar och idéer får enligt resultatet 

en bättre lärandemiljö då eleverna känner sig viktiga för att samtalet ska kunna föras vidare. 

Hur eleverna även beter sig och är mot varandra har enligt resultatet stor betydelse för dialog i 

klassrummet där man måste respektera och lyssna på varandra där man samarbetar utan att 

konkurrera om talutrymmet. Samtidigt finns det komplikationer med dialog i klassrummet, 

där det kan vara svårt att få alla elever delaktiga i grupparbete eller gruppdiskussioner. 

Läraren måste även minska på sin makt där eleverna måste känna sig jämställda för att 

diskussioner ska bli främjande för ett lärande.  
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