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Abstrakt

Författarens namn: Lisbeth Nilsson

Titel: Kvalitativt samspel som grund för lärande i skolans praktik

Engelsk titel: Qualitative interaction as a basis for learning in school practice 

Antal sidor: 100

Syftet med föreliggande studie var att undersöka det pedagogiska samspelet mellan 
lärare och elever som grund för lärande i skolans praktik specifikt avseende lärares 
syn- och förhållningssätt. Den övergripande problemfrågan var hur de intersubjektiva 
villkoren för elevers utveckling och lärande kunde se ut i den institutionaliserade 
utbildningen. Avsikten var även att söka ringa in vad som kan känneteckna lärares syn-
och förhållningssätt i den optimala lärandesituationen. Följande frågor fokuserades: 
Hur kan begreppet ”kvalitativt samspel” ringas in som villkor för den optimala 
lärandesituationen? Vad karakteriserar de i studien deltagande lärarnas syn- och 
förhållningssätt gentemot elever i det pedagogiska samspelet? I vilken mån motsvarar 
lärarnas förhållningssätt ett kvalitativt samspel och hur ter sig därför de intersubjektiva
villkoren för elevers utveckling och lärande? Inledningsvis sammanställdes under 
begreppet ”kvalitativt samspel” några av de kriterier för lärares syn- och 
förhållningssätt som den pedagogiska forskningen lyft fram som betydelsefulla. 
Grundstommen utgjordes här av von Wrights pedagogiska rekonstruktion av Meads 
teori om människors intersubjektivitet. Därefter genomfördes intervjuer och 
klassrumsobservationer av fem lärare från grundskolans lägre årskurser. Via en 
diskursanalys urskiljdes fem kategorier av lärarnas syn- och förhållningssätt: Den 
effektivitetsinriktade, den omsorgsinriktade, den kunskaps- och begåvningsmässigt 
normativt inriktade, den socialt normativt inriktade samt den kommunikativt inriktade 
diskursen. Med tillämpning av värderingsramen ”kvalitativt samspel” samt Habermas 
diskursteori framstod till vissa delar den kommunikativt inriktade, den 
omsorgsinriktade och den socialt normativt inriktade diskursen som exempel på 
kvalitativt samspel. Lärares differentierade syn- och förhållningssätt innebar emellertid
att de intersubjektiva villkoren för elevers utveckling och lärande kunde variera 
avsevärt.   

Nyckelord: Pedagogiskt samspel, lärares syn- och förhållningssätt, förståelseinriktad 
interaktion, förståelseinriktad kommunikation, kommunikativ rationalitet, 
intersubjektivitet, diskursanalys.
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1  Inledning
1.1  Pedagogiskt samspel – en grund för lärande

Den svenska skolan har under senare år allt oftare varit i blickpunkten i både medier och i den 
politiska debatten. Fokus har bland annat legat på elevernas bristande och sjunkande kunskaper 
enligt internationella jämförelser (se t ex Pisa, Skolverket, 2010; Skolverket, 2013), andelen elever 
som lämnar gymnasieskolan utan fullständiga betyg och obehöriga lärare. Bilden av en skola i kris 
har kommit att målas fram.

För att öka förtroendet för skolan och åtgärda de brister som påtalats har man vidtagit en rad 
åtgärder från myndigheters sida. Bland annat har ett nytt betygssystem införts med fler betygsnivåer
för en rättvisare betygssättning liksom betyg i flera årskurser. Nya styrdokument har formulerats för
skolans verksamhet och man har beslutat att införa en lärarlegitimation. Syftet med 
lärarlegitimationen har dels varit att höja lärarprofessionens status, dels att öka kompetensen inom 
yrkeskåren (Skolverket, 2014). Det har blivit viktigt att söka återskapa och tilldela lärare den 
auktoritet som sedan flera decennier tillbaka gått förlorad i den allmänna samhällsutvecklingen. I ett
längre perspektiv har målet varit att öka kvaliteten på skolors arbete och därigenom främja elevers 
kunskapsutveckling.

En fråga som jag under senare tid allt oftare kommit att reflektera över, är om de vidtagna 
åtgärderna kan betraktas som ändamålsenliga för att komma till rätta med skolans problematik. 
Syftet med de internationella kunskapstesten (Pisa, TIMSS, PIRLS etc) är visserligen att verka för 
en kvalitetshöjning av utbildningarna i de deltagande länderna. Det är emellertid inte möjligt att 
identifiera framgångsfaktorer med utgångspunkt i testresultaten. De summativa utvärderingarna ger 
inte vägledning om vad som brister i elevers förståelse för att de efterfrågade kunskaperna ska 
kunna utvecklas. Trots detta tenderar testresultaten att både legitimera och dislegitimera en förd 
skolpolitik. De tycks dessutom stundtals ge upphov till ”brandkårsutryckningar” med reformer och 
förändringar utan nämnvärt stöd i den pedagogiska forskningen. En uppenbar risk med testernas 
ensidiga fokus på resultat är att komplexiteten i lärandeprocessen kamoufleras (Krantz & Fritzén, 
2013). När det gäller betygsreformerna kan dessa visserligen rättfärdigas med att elever, i den 
konkurrenspräglade skolan, fortfarande kan motiveras till studier för att få ett högre betyg. Att 
elever inte når kunskapsmålen beror emellertid inte endast på bristande självdisciplin. Det kan 
förekomma inlärningssvårigheter som inte kan avhjälpas med betyg som lockbete. Min erfarenhet 
är dessutom att inlärningssvårigheter kan ha sin grund i att man inte tagit hänsyn till elevens 
förförståelse och förutsättningar.

En tanke som slagits mig, är att man i debatten kring skolan sällan problematiserar det pedagogiska 
mötets betydelse för elevers utvecklingsmöjligheter. Kanske tas det så för givet att det inte finns 
anledning att reflektera över det? Det pedagogiska samspelets betydelse och komplexitet synliggörs 
emellertid inte minst utifrån olika teorier i den pedagogiska litteraturen. I t ex variationsteorin lyfter 
man fram elevperspektivet som avgörande för att inlärningsprocessen ska kunna leda till lärande 
(Marton & Booth, 2000). Den enskilde elevens förkunskaper betraktas här som en självklar 
utgångspunkt för hur den pedagogiska situationen bör utformas, oavsett om behov av särskilt stöd 
föreligger eller inte. För att kunna ringa in elevens förförståelse och identifiera elevens specifika 
lärandeobjekt måste läraren interagera med eleven. Grunden till lärande finns alltså i det 
pedagogiska samspelet mellan lärare och elev.
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När det gäller den pedagogiska forskningen överlag tycks även den peka på det pedagogiska 
samspelets betydelse för elevers utvecklingsmöjligheter. Här kan nämnas rapporten Vad påverkar 
resultaten i svensk grundskola?, som är en sammanställning av den forskning som bedrivits sedan 
1990 beträffande olika faktorers betydelse för elevers resultat i skolan (Skolverket, 2009). Denna 
mycket omfattande studie framhäver starkt lärarens roll liksom det pedagogiska samspelets 
betydelse för elevers lärande. Sundberg och Håkansson, två bland flera forskare som på Skolverkets
uppdrag arbetat med kunskapsöversikten, summerar att det är lärarens återkoppling och inte 
resursfördelningen till skolan som i första hand påverkar elevers resultat (Roman, 2010).

Förklaringen till elevers vikande resultat kan naturligtvis sökas både inom och utanför skolan. T ex 
skulle det moderna samhällets utveckling och inflytande kunna vara en förklarande faktor. Emedan 
man i den dagsaktuella debatten i stort tenderar att fokusera på faktorer som t ex skolors 
resursfördelning, betyg, disciplinfrågor etc. kommer jag emellertid i studien framöver att främst 
fokusera på det som rör skolans inre arbete och mer specifikt den pedagogiska situationen. Fokus 
för studien är det pedagogiska samspelet mellan lärare och elever och dess betydelse för elevers 
utveckling. Det är lärares återkoppling såsom den kommer till uttryck i olika syn- och 
förhållningssätt som i studien kommer att belysas och undersökas utifrån dess möjligheter att kunna
främja elevers utveckling och lärande.

1.2  Pedagogiskt samspel i ljuset av en teori om människors intersubjektivitet

Den ovan nämnda rapporten är intressant både vad gäller att kunna förklara elevers vikande resultat 
och hur man ska arbeta för att säkerställa elevers kunskapsutveckling. Lärares återkoppling kan i 
detta avseende problematiseras både utifrån termer av kvantitet och kvalitet, dvs förekomsten av 
pedagogiskt samspel och hur samspelet utformas. När det gäller förekomsten av pedagogiskt 
samspel visar tidigare studier på att elevers möjligheter att interagera med lärare successivt har 
minskat (Skolverket, 2009). Orsaken till detta är de stora förändringar i undervisningsmönster som 
ägt rum i grundskolan under senare årtionden. Arbetsformen eget arbete har allt mer kommit att 
dominera skolvardagen, vilket innebär att elever i stor utsträckning arbetar självständigt och att 
lärare endast stundtals intervenerar. Vilka konsekvenser detta har för elevers resultat framkommer 
dock inte. Andra studier pekar dessutom på förändringar vad gäller hur lärare disponerar sin 
arbetstid (Krantz & Fritzén, 2013). Här visas på en markant ökning av lärares administrativa 
arbetsuppgifter som har lett till att mindre tid kan ägnas åt lektionsplanering och elever.

Elevers vikande resultat skulle alltså kunna förklaras med hur lärare disponerar sin arbetstid. 
Problemet kan emellertid betraktas vara mer komplext än så. Min uppfattning är att det inte går att 
bortse från den kvalitativa aspekten i sammanhanget. Som nämnts tidigare lyfter variationsteorin 
fram betydelsen av att läraren reflekterar kring elevens lärandeobjekt (Marton & Booth, 2000). Den 
pedagogiska situationen avkräver, såvitt jag förstår, ett fokus och en problematisering i termer av 
kvalitet för att kunna stödja i riktning mot ett lärande. Tidigare studier pekar emellertid på lärares 
svårigheter vad gäller att kunna fokusera på elevers förståelse av lärostoffet (Alexandersson, 1994; 
Wernberg, 2009). Allt för ofta tycks undervisningen istället utgå från det egna perspektivet och den 
egna förförståelsen. Det genuina pedagogiska mötet kommer med andra ord inte alltid till stånd.

Vad gäller kvaliteten på samspelet har man i tidigare forskning även uppmärksammat betydelsen av 
den relationella dimensionen. Relationell pedagogik handskas med hur undervisning och lärande 
påverkas och definieras av mänskliga relationer. Den relationella ansatsen har rötter som går 
tillbaka till Aristoteles och det finns spår av den inom olika teoretiska traditioner. Den relationella 
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dimensionen har bland annat belysts i en svensk studie i Skolverkets regi som visat att nära och 
tillitsfulla relationer mellan lärare och elever påverkar studieresultaten i positiv riktning. Tidigare 
forskning har även pekat på relationernas betydelse när det gäller elever med problematiska 
hemförhållanden präglade av försummelse och missbruk. Då lärare, i brist på tid eller intresse, 
brister i sin uppmärksamhet och bekräftelse leder detta till känslor av osäkerhet, tomhet en ökad 
press hos eleven. En närmare problematisering om vad som egentligen sker i relationerna eller vad 
som kännetecknar lärarnas professionella förhållningssätt behandlas dock inte i de ovan nämnda 
studierna (Frelin, 2010).

von Wrights (2000) uppmärksammande av G. H. Meads teori om människors intersubjektivitet har 
inneburit ytterligare möjligheter att problematisera kring den kvalitativa aspekten. I sin pedagogiska
rekonstruktion av Meads teori lyfter von Wright (ibid) fram just betydelsen av lärares relationella 
förmåga. Perspektivet problematiserar dessutom lärares bemötande specifikt utifrån det 
intersubjektiva rummet eller intersubjektiviteten. Intersubjektiviteten är det mellanmänskliga rum 
som uppstår i sociala möten och som i termer av maktförhållanden inverkar på vilka kognitiva 
processer, handlingar och talhandlingar som är möjliga. Synen på den pedagogiska situationen som 
en intersubjektiv process ger förutsättningar för att problematisera lärandevillkoren på ett djupare 
plan. Centralt i perspektivet är en betoning av den etiska aspekten i lärares syn- och förhållningssätt.
Vidare lyfter man fram betydelsen av lärarens kontinuerliga reflektion kring eleven, vem eleven är 
och vem hen skulle kunna vara. Det handlar om att bemöta eleven som hen framträder i den 
innevarande stunden. Min tolkning är, att den pedagogiska handlingen med detta synsätt får 
innebörden av ett formativt bedömningsförfarande, då den fortlöpande söker ta hänsyn till den 
enskilde elevens subjektivitet och meningskonstruktion.

En fråga som kan ställas med tanke på de vikande elevresultaten är hur de intersubjektiva villkoren 
för elevers lärande och utveckling ser ut i den institutionaliserade utbildningen. Vilka syn- och 
förhållningssätt möter elever och vilka konsekvenser innebär dessa för elevers 
utvecklingsmöjligheter? Undervisning är en komplex verksamhet betingad av såväl kontextuella 
faktorer (elever, lärare och lokala resurser) som yttre faktorer (nationella styrdokument, statliga 
kontroller, skolreformer, regeringsbeslut etc). Intentionen med den statliga styrningen och 
kontrollen är bland annat att främja en likvärdig utbildning. Trots en gemensam, nationellt 
formulerad värdegrund som utgångspunkt för skolans arbete visar emellertid Linnér (2005) att ett 
lärararbetslag kan omfatta många olika synsätt på elever och skolans uppdrag. Linnér konstaterar att
olika synsätt och värderingar främjar elevers utveckling och lärande i varierande grad. Lärares 
synsätt och värderingar är det samlade resultatet av bland annat personliga erfarenheter, 
samhälleligt inflytande och den institutionaliserade skolans traditioner och normer och utgör mindre
ofta en sammanhållen, reflekterad uppfattning om vilka värden som ska befordras.

Lärarnas fackförbund; Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund har, beträffande det pedagogiska 
samspelet, lyft fram det etiska förhållningssättet som en viktig del av lärares yrkeskompetens. Man 
menar att lärare i sin yrkesutövning kontinuerligt ställs inför frågor som kräver etiska överväganden
och att detta i sin tur innebär att elever står i beroendeställning till sina lärare. 2001 antogs därför ett
antal yrkesetiska principer som vägledning och stöd för lärares förhållningssätt i yrkesvardagen. I 
de yrkesetiska formuleringarna visas på nödvändigheten av att lärare möter elever både som 
enskilda individer och som en del av ett kollektiv. Lärare bör stödja elevers personliga utveckling 
och skapa de bästa förutsättningarna för den enskilde elevens lärande. Vidare betonas att lärares 
arbete ska utgå från en vetenskaplig kunskapsbas och att en utveckling av det pedagogiska arbetet 
ska ske enligt aktuell forskning och beprövad praktisk pedagogisk erfarenhet (Lärarförbundet, n.d.).
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En fråga som kan ställas är vad det egentligen konkret innebär att, som lärarnas fackförbund menar, 
möta elever som enskilda individer och skapa de bästa förutsättningarna för lärande. Eller med 
andra ord: Vad kännetecknar lärarens förhållningssätt i det kvalitativa samspelet med eleven?

1.3  Kvalitativt samspel

Det övergripande syftet med min studie är att undersöka pedagogiskt samspel som grund för lärande
specifikt avseende lärares syn- och förhållningssätt gentemot elever. Det är pedagogiskt samspel i 
betydelsen intersubjektiv process som fokuseras och studien tar sin utgångspunkt i von Wrights 
(2000) pedagogiska rekonstruktion av Meads teori om människors intersubjektivitet. Perspektivet 
betonar intersubjektivitetens betydelse för elevers utvecklingsmöjligheter i det pedagogiska 
samspelet. Detta innebär konkret att lärares syn- och förhållningssätt inverkar på hur elevers 
identiteter och kunskap konstrueras. Ett ändamålsenligt pedagogiskt förhållningssätt anpassat till 
eleven som hen framträder i sammanhanget (elevens subjektivitet) innebär med perspektivets 
synsätt bättre förutsättningar för utveckling. Det valda perspektivet möjliggör med andra ord att 
problematisera lärares syn- och förhållningssätt utifrån kvalitativa aspekter, i relation till elevens 
subjektivitet. Det blir på så sätt möjligt, att på ett fördjupat sätt, undersöka villkoren för elevers 
utveckling och lärande på mikronivå. Utifrån det valda perspektivet vill jag med min studie 
uppmärksamma betydelsen av kvalitativa aspekter i lärares syn- och förhållningssätt för elevers 
utvecklingsmöjligheter och därmed lyfta fram pedagogiskt samspel som en betydelsefull 
undervisningsform.     

Problemet som fokuseras i studien är tvåfaldigt: dels handlar det om att söka ringa in vad som 
kännetecknar ett kvalitativt samspel vad gäller lärares syn- och förhållningssätt och dels att 
undersöka de intersubjektiva villkoren för lärande i skolan, mer specifikt lärares förhållningssätt i 
det pedagogiska samspelet, för att utvärdera i vilken mån de motsvarar ett kvalitativt samspel. Här 
vill jag poängtera att klassrumsinteraktion inte enbart sker utifrån ett lärandeperspektiv med avsikt 
att utveckla kunskaper. Samspel lärare och elever emellan kan även fylla andra funktioner och ha en
socialiserande effekt. Detta samspel är också betydelsefullt och inverkar indirekt på möjligheterna 
till lärande i klassrummet. Det är i detta sammanhang viktigt att lyfta fram att skolan även har ett 
socialisationsuppdrag varvid all interaktion som sker i klassrummet kan sägas medverka till elevers 
lärande. Även elever kan i skilda situationer agera som lärare för varandra så att en 
kunskapsutveckling blir möjlig. Min avsikt är emellertid att endast undersöka interaktionen mellan 
lärare och elever, främst som den framstår ur lärares perspektiv. En utgångspunkt för arbetet är 
föreställningen om det pedagogiska samspelets betydelse för lärandeprocessen och antagandet om 
att samspel mellan lärare och elever kan utgöra grunden för en kunskapsutveckling. Härvid 
fokuseras pedagogiskt samspel i termer av kvalitet varvid ett intresse för studien är att ringa in 
begreppet ”kvalitativt samspel” som villkor för den optimala lärandesituationen. Vilka faktorer kan 
sägas vara utmärkande för ett pedagogiskt samspel som kan leda till ett genuint pedagogiskt möte? 
Vad kännetecknar lärarens förhållningssätt  i en undervisningssituation med potential för att 
utveckla kunskaper? Vilka syn- och förhållningssätt möter elever i det pedagogiska samspelet och 
vilka konsekvenser innebär detta för elevers utvecklingsmöjligheter? Svaren på frågorna har 
betydelse inte bara för det lärande som blir möjligt i klassrumskontexten utan även för elevers 
uppfattning om hur kunskap förvärvas och lärande konstitueras. Utformningen av den pedagogiska 
situationen har, betraktat utifrån en pedagogisk rekonstruktion av G. H. Meads teori om människors 
intersubjektivitet, dessutom avgörande betydelse för hur den enskilde elevens subjektivitet tar form 
(von Wright, 2000). Ytterst ger undervisningens utformning konsekvenser för elevers möjligheter 
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att som samhällsmedborgare utveckla sin demokratiska potential.

Ett problem som framträder när det gäller att söka beskriva vad som bör karakterisera lärares 
förhållningssätt i den optimala lärandesituationen är att lärares professionella objekt varierar över 
tid och därför kan te sig på olika sätt. Jag menar att lärare måste kunna förhålla sig till elever med 
skiftande individuella förutsättningar, förmågor och personligheter. De kontextuella 
omständigheterna i det pedagogiska mötet ställer med andra ord olika krav vad gäller lärares 
bemötande. Att på empiriska grunder söka ringa in vad som kännetecknar ett kvalitativt samspel 
kan därför betecknas vara ett projekt av större slag, eftersom en sådan studie skulle kräva ett 
omfattande empiriskt underlag. Ett sådant projekt ryms helt enkelt inte inom ramen för min studie. 
Frelin (2010) påpekar i detta avseende, att svårigheten att studera och få insikt i vari det kvalitativa 
egentligen består kan vara en del av förklaringen till den sparsamma förekomsten av empirisk 
forskning inom området. Jag anser det heller inte möjligt att i förväg exakt formulera hur ett 
pedagogiskt samspel bör te sig med utgångspunkt i elevens individuella dispositioner, 
förutsättningar, förförståelse etc. Det i viss mån differentierade förhållningssättet utgör dock, enligt 
min mening, en nödvändig förutsättning som på något sätt bör inkluderas i en beskrivning av vad 
som karakteriserar ett kvalitativt samspel. Det bör vara möjligt att ta hänsyn till den enskilde eleven 
i den pedagogiska situationen. Såvitt jag förstår bör en sådan beskrivning därför vara högst generell 
och kontextoberoende för att det ska bli möjligt att ta hänsyn till de kontextuella omständigheter 
som faktiskt framträder. Att till stora delar låta beskrivningen utgå från en pedagogisk 
rekonstruktion av G. H. Meads teori om människors intersubjektivitet (von Wright, 2000) anser jag 
blir ändamålsenligt då det ger möjlighet för läraren att beakta eleven som hen framstår i den 
innevarande stunden. Det kvalitativa förhållningssättet blir på en övergripande nivå därmed först 
och främst liktydigt med en lyhördhet och ett hänsynstagande gentemot elevens subjektivitet så som
den framträder i det pedagogiska sammanhanget. Som jag ser det, utgör det relationella perspektivet
därför en fundamental utgångspunkt för kvalitativt samspel. Det är lärarens förmåga att etablera en 
relation med eleven som hen framträder i samspelet som bör utgöra utgångspunkt i beskrivningen.  

När det gäller att empiriskt kartlägga lärares reella syn- och förhållningssätt i det pedagogiska 
samspelet för att möjliggöra vidare analyser beträffande kvalitet infinner sig ytterligare en 
problematik. Hur lyfter man upp en sådan kartläggning på en nivå där den kan ådra sig ett intresse 
utöver den kontext där den genomförs? Dvs med vilka förevändningar kan den lilla studien med 
dess begränsade resurser trots allt vara av intresse? Att finna tecken på både goda och mindre goda 
förhållningssätt kanske inte är så svårt i praktiken. Att enbart dra slutsatser utifrån pedagogiskt 
samspel som tar form under en begränsad tid anser jag emellertid av förklarliga skäl som riskfyllt ur
ett validitetsperspektiv. För att lyfta upp studien till en högre nivå menar jag att man istället bör 
fråga sig vad som orsakar dessa skilda förhållningssätt. Vilka tankemönster, värderingar, synsätt och
förnuftsmässiga ställningstaganden ligger bakom lärares förhållningssätt i det pedagogiska 
samspelet? Om grunden till lärares bemötande kan synliggöras, öppnas för möjligheten till vidare 
problematiseringar i mer generella termer. Kontextuella fenomen kan på så sätt bli intressanta på en 
mer allmän nivå. Av bl a denna anledning valde jag ett diskursanalytiskt angreppssätt som 
utgångspunkt för bearbetning av det empiriska materialet. Detta angreppssätt möjliggör, 
tillsammans med Habermas (1988,1995) kritiska diskurs-, kommunikations- samt samhällsteori, att 
betrakta enskilda företeelser och fenomen, ställningstaganden, handlingar och talhandlingar som 
delar av större diskursiva sammanhang. Jag återkommer till detta senare i framställningen med en 
mer utförlig redogörelse för diskursanalys som teori och metod liksom Habermas (ibid) teorier.
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1.4  Studiens inplacering i forskningsfältet

Lärares syn- och förhållningssätt gentemot elever har i tidigare forskning uppmärksammats av 
bland annat Carlsson (2006) och Linnér (2005). I båda dessa studier genomfördes diskursanalyser 
med slutsatser om vad lärares skilda syn- och förhållningssätt kan innebära för elevers 
utvecklingsmöjligheter på liknande sätt som i min studie. Diskurserna kartlades emellertid här 
utifrån kollegiala samtal i skolornas lärararbetslag. I Linnérs (ibid) studie utgick samtalen dessutom 
från en ambition att upprätta ett värdedokument med en för skolorna gemensam värdegrund. 
Carlssons (2006) forskningsobjekt var den diskursiva konstruktionen av gymnasieelever som 
medborgare. Resultaten i de två nämnda studierna relaterades emellertid inte till en pedagogisk 
värderingsram likt ”kvalitativt samspel”. De utgick inte heller, som min studie gör, från en 
intersubjektivistisk utgångspunkt vad gäller hur kunskap och identiteter konstrueras. Studierna är 
dock intressanta som utgångspunkt för mitt arbete. Eftersom diskurser kan variera över tid och rum 
är det relevant att åter igen söka kartlägga de diskurser som upprätthåller lärares 
undervisningspraktik. Då det dialektiska förhållandet mellan språk och praktik medför att 
verkligheten står under ständig förändring kan diskurser ha omformats, tillkommit eller fallit bort. 
Även om omvälvande förändringar inte är att förvänta i varje stund kan emellertid de diskursiva och
därigenom de intersubjektiva villkoren ha förändrats över tid. 

Lärares förhållningssätt har tidigare även uppmärksammats inom ramen för den ämnesdidaktiska 
forskningen där interaktionen mellan lärare och elever vid undervisning inom specifika 
ämnesområden detaljstuderats för att visa på lämpliga undervisningsstrategier. Studier har också 
bedrivits med fokus på hur lärares aktiviteter och frågemönster skapar olika förutsättningar för 
interaktion och flerstämmighet i klassrummet (Dysthe, 1996). Klassrumsinteraktion har även 
undersökts utifrån ett genusperspektiv (Einarsson, 2003). Intentionen med min studie är emellertid 
att studera pedagogiskt samspel utifrån ett mer allmänpedagogiskt perspektiv och avser därför inte 
att problematisera lärares förhållningssätt i relation till varken ämnesdidaktiska frågor eller 
genusfrågor. 

Min intention är alltså att undersöka lärares förhållningssätt i det pedagogiska samspelet utifrån ett 
intersubjektivistiskt perspektiv, och mer specifikt med von Wrights (2000) pedagogiska 
rekonstruktion av G. H. Meads teori om människors intersubjektivitet som utgångspunkt. 
Intersubjektiviteten utgör enligt min mening ett lämpligt verktyg för att på mikronivå undersöka 
villkoren för elevers utvecklingsmöjligheter. I det intersubjektiva rum som skapas i samspelet 
mellan lärare och elev framträder eleven på olika sätt beroende på lärarens förhållningssätt. Läraren 
blir på så sätt medskapare av elevens identitet och kunskaper. Med anledning av de tidigare nämnda
rapporterna om elevers undermåliga kunskaper anser jag det viktigt att undersöka de intersubjektiva
villkoren i den institutionaliserade utbildningen. För att möjliggöra förändringar kan det ses som 
nödvändigt att reflektera kring den pedagogiska praktiken på en metanivå och på så sätt komma 
förbi de vardagliga föreställningarna om verksamheten. Min uppfattning är dessutom, att det är 
angeläget att söka sätta ett finger på vad som egentligen utgör lärarprofessionens specifika 
yrkeskompetens. På ett övergripande plan syftar studien därigenom till att lyfta fram betydelsen av 
det pedagogiska samspelet för elevers utvecklingsmöjligheter. 

Ett centralt perspektiv i min studie är också Habermas (1988, 1995) teorier om det praktiska 
förnuftet och dess koppling till vidare samhälleliga diskurser. Mer specifikt utgör Habermas (ibid) 
diskursteori samt teori om den kommunikativa rationaliteten en viktig utgångspunkt när det gäller 
analysen gentemot värderingsramen ”kvalitativt samspel”. Med den kommunikativa rationaliteten 
riktar Habermas ljuset mot det sociala mötets yttersta funktion: att skapa förståelse deltagarna 
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emellan. Vad gäller den pedagogiska situationen blir detta, enligt min mening, synnerligen tydligt 
eftersom den pedagogiska handlingen har som syfte att just öka elevens förståelse av världen och 
därigenom möjliggöra ett meningsskapande (se t ex Fritzell, 2008a). En viktig utgångspunkt i min 
studie är därför den kommunikativa rationaliteten i egenskap av indikator på huruvida lärares 
förhållningssätt är reellt förståelseinriktade och därför kan främja elevers utveckling. Min mening 
är, att det socialfilosofiskt grundade begreppet kommunikativ rationalitet är ändamålsenligt som 
utgångspunkt när det gäller att formulera sig kring den pedagogiska situationen på ett övergripande 
plan.  
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2  Syfte
Syftet med studien är att undersöka det pedagogiska samspelet mellan lärare och elever som grund 
för lärande i skolans praktik specifikt avseende lärares syn- och förhållningssätt. Detta gör jag 
utifrån två delstudier; en forskningsöversikt och en intervju- och observationsstudie. Studien i sin 
helhet tar, som nämnts, sin utgångspunkt i intersubjektivismen och mer specifikt i von Wrights 
(2000) pedagogiska rekonstruktion av G. H. Meads teori om människors intersubjektivitet. Med ett 
intersubjektivistiskt perspektiv på pedagogik betraktas lärares syn- och förhållningssätt gentemot 
elever som betydelsefulla för inlärningssituationens utfall. Man betonar intersubjektivitetens 
betydelse för hur elevers identiteter, förmågor och kunskaper konstrueras vilket får betydelse för 
deras möjligheter till utveckling och lärande. Den övergripande frågan i den empiriska studien är 
därför hur villkoren för elevers utveckling och lärande kan se ut med utgångspunkt i de deltagande 
lärarnas syn- och förhållningssätt. För att få svar på denna fråga genomförs intervjuer och 
klassrumsobservationer av fem lärare från grundskolans tidigare årskurser; årskurs ett till sex. 
Tanken är att intervjuerna och observationerna ska generera information om vilka syn- och 
förhållningssätt som styr lärarna i det pedagogiska samspelet. Urvalsgruppen är vald med tanke på 
att elever på ett tidigt stadium formas i sin syn på sig själva som kunskapsvarelser liksom i sin syn 
på kunskaper och lärande i allmänhet. I förlängningen får detta troligtvis betydelse för det livslånga 
lärandet. Hur de intersubjektiva villkoren för elevers utveckling och lärande ter sig på denna nivå i 
skolsystemet är därför en angelägen fråga att undersöka. 

Med utgångspunkt i det empiriska materialet genomförs därefter en diskursanalys för att utröna 
vilka värderingar, syn- och förhållningssätt som i termer av diskurser präglar lärares bemötande av 
elever i det pedagogiska samspelet. Avsikten med diskursanalysen är även att synliggöra de 
språkliga mönster som upprätthåller lärarnas syn- och förhållningssätt eftersom detta ger 
förutsättningar för förändringar i de fall dessa inte betraktas som ändamålsenliga. Studien har en 
kritisk ansats och jag har som avsikt att problematisera diskurserna som villkor för elevers 
möjligheter till utveckling och lärande liksom deras konsekvenser för hur elevers identiteter och 
kunskaper konstrueras. En intention är därför även, att via en teorigenomgång och en 
forskningsöversikt, teoretiskt undersöka vad som kan känneteckna ett pedagogiskt förhållningssätt 
som ur ett kvalitativt perspektiv betraktas som gynnsamt för elevers utveckling. Syftet med den 
teoretiska studien är att skapa en värderingsram; kvalitativt samspel, mot vilken lärarnas diskurser 
kan analyseras och värderas utifrån sina förutsättningar vad gäller att kunna främja elevers 
utveckling och lärande. För detta ändamål genomförs även en analys utifrån Habermas (1988, 1995)
kritiska diskurs-, kommunikations- samt samhällsteori där bl a diskursernas förnuftsmässiga 
ståndpunkter (rationaliteter) diskuteras. Avsikten med denna analys är att söka skilja på reellt 
förståelseinriktade förhållningssätt som har den kommunikativa rationaliteten som utgångspunkt i 
samspelet med eleverna och mer pseudo-kommunikativa förhållningssätt som utgår från givna mål- 
och värderationaliteter som inte kan omförhandlas i det pedagogiska samspelet med eleverna. I 
denna analys knyts diskurserna även an till mer övergripande samhälleliga diskurser som ligger till 
grund för integration på samhällelig nivå. Habermas (ibid) teorier möjliggör således både en 
fördjupad analys av diskurserna vad gäller de kvalitativa aspekterna i lärarnas syn- och 
förhållningssätt och en betraktelse av diskurserna ur ett större perspektiv. Genom att jag i 
resultatanalysen kopplar samman de två delstudierna, dvs forskningsöversikten och intervju- och 
observationsstudien, kan de intersubjektiva villkoren för elevers utveckling och lärande i de 
deltagande lärarnas praktiker analyseras och utvärderas. 
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När det gäller pedagogiskt samspel i termer av kvalitet bör, enligt min mening, det relationella 
perspektivet utgöra en fundamental utgångspunkt. Detta perspektiv betonar betydelsen av lärarens 
relationella förmåga, dvs att läraren kan skapa en god relation till eleven som kan främja dennes 
utveckling. Min mening är att den pedagogiska situationen i det pedagogiska samspelet först och 
främst konstitueras utifrån den mellanmänskliga relation som kan etableras. Denna relation får med 
andra ord betydelse för hur den pedagogiska handlingen och det pedagogiska sammanhanget i stort 
utformas. När det gäller kvalitativa aspekter i det pedagogiska samspelet bör dessa därför först och 
främst problematiseras utifrån samspelets relationella dimension, och mer specifikt utifrån lärarens 
syn- och förhållningssätt. Eftersom den pedagogiska situationen inledningsvis är asymmetrisk vad 
gäller relationen mellan lärare och elev (se mer utförlig diskussion kring detta i kap. 4.2.3 Den 
intersubjektiva vändningen) är det i första hand lärarens syn- och förhållningssätt i samspelet som 
ger förutsättningar för att ett kvalitativt samspel ska kunna ta form. I värderingsramen ”kvalitativt 
samspel” ges det relationella perspektivet därutöver en specifik betydelse. Den centrala innebörden 
i det relationella perspektivet beskrivs här bl a som lärares relationella förmåga att bemöta elevens 
subjektivitet så som den framträder i den innevarande stunden.   

Följande frågeställningar fokuseras i studien som helhet:

Hur kan begreppet ”kvalitativt samspel” ringas in som villkor för den optimala lärandesituationen?

Vad karakteriserar de i den empiriska studien deltagande lärarnas syn- och förhållningssätt gentemot
elever i det pedagogiska samspelet?

I vilken mån motsvarar lärarnas förhållningssätt ett kvalitativt samspel och hur ter sig därför de 
intersubjektiva villkoren för elevers utveckling och lärande?

Studiens första frågeställning, ”Hur kan begreppet ’kvalitativt samspel’ ringas in som villkor för den
optimala lärandesituationen?”, söker jag besvara med en forskningsöversikt och en teorigenomgång.
Detta avsnitt utgör studiens första del. I studiens andra del söker jag besvara studiens andra och 
tredje frågeställning, ”Vad karakteriserar de i studien deltagande lärarnas förhållningssätt i det 
pedagogiska samspelet med elever? och ”I vilken mån motsvarar lärarnas förhållningssätt ett 
kvalitativt samspel och hur ter sig därför de intersubjektiva villkoren för elevers utveckling och 
lärande?”, genom att företa en analys av intervjuer och observationer av lärare.
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Del I  Den teoretiska studien

3  Metodredovisning
För att söka besvara studiens första frågeställning ”Hur kan begreppet ’kvalitativt samspel’ ringas in
som villkor för den optimala lärandesituationen?” studerades pedagogisk forskningslitteratur som 
behandlar olika aspekter av det pedagogiska samspelet. På så sätt kunde kriterier sammanställas för 
ett enhetligt pedagogiskt förhållningssätt. Det teoretiska perspektivet utgörs här till stor del av von 
Wrights (2000) pedagogiska rekonstruktion av G. H. Meads teori om människors intersubjektivitet. 
Detta perspektiv är grundstommen i beskrivningen av vad som kan tänkas känneteckna ett samspel 
som kan vara gynnsamt för elevers utveckling. Därutöver kompletterades beskrivningen med andra 
teoretiska perspektiv som delvis sammanfaller med von Wrights (ibid) synsätt eller som belyser 
andra aspekter av det pedagogiska samspelet. 

Den teoretiska genomgången fyller två syften: Att möjliggöra en sammanställning av vad som kan 
känneteckna ett ”kvalitativt samspel” och därigenom konstruera en värderingsram att användas i 
analysen av det empiriska materialet. Genom att belysa och kritiskt analysera lärarnas ståndpunkter 
kring undervisning utifrån värderingsramen ”kvalitativt samspel” blev en vidare problematisering 
möjlig beträffande de intersubjektiva villkoren för elevernas utveckling och lärande. Med detta 
synliggörs den kritiska ansatsen som binder samman studiens första och andra del.  

I följande kapitel undersöks pedagogiskt samspel som begrepp liksom några av de olika innebörder 
det kommit att tilldelas i den pedagogiska litteraturen vad gäller elevens möjligheter att påverka 
undervisningssituationen. Inledningsvis reflekteras kring omgivningens betydelse för individens 
utvecklingsmöjligheter. Sist i kapitlet följer en redogörelse för de nationella styrdokumentens 
direktiv vad gäller det pedagogiska samspelet med eleven.
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4  Pedagogiskt samspel
4.1  Omgivningens betydelse för individens utvecklingsmöjligheter

Enligt moderna utvecklingsteorier utvecklas människan genom att aktivt samspela med sin 
omgivning. Tidigare betraktades människans utveckling ske oberoende av miljö eller som en följd 
av enbart miljöpåverkan. I senare utvecklingsteorier betraktas istället individ och miljö ömsesidigt 
påverka varandra. Å ena sidan anger miljön gränser och förutsättningar för individen. Å andra sidan
söker individen förändra sin omgivning så att den anpassas till hens behov och förutsättningar. En 
omgivning som är stimulerande och bejakande betraktas som gynnsam för människans utveckling. 
Kvaliteten på miljön avgörs därmed utifrån individens perspektiv (Björklid & Fischbein, 1996).

Med ett helhetsperspektiv på utveckling betraktas psykologiska, biologiska, sociologiska och 
fysiska aspekter verka i ett dynamiskt samspel som inverkar på individens utvecklingsmöjligheter. 
Så har t ex individens förmåga till kommunikation, liksom individens upplevelse av den sociala 
situationen, avgörande betydelse för hur samspelet utvecklas och vilka kunskaper som därigenom 
kan utvecklas (Björklid & Fischbein, 1996).   

Med detta perspektiv på utveckling framträder samspelet med lärare, elever och den fysiska miljön i
den institutionaliserade utbildningen som centrala villkor för den enskilde elevens 
utvecklingsmöjligheter. På makronivå, dvs på ett övergripande samhälleligt plan, inverkar sociala 
och ekonomiska strukturer visserligen indirekt på den pedagogiska situationens utformning. 
Utbildningssystem, läroplaner och ekonomiska resurser både begränsar och möjliggör den enskilde 
elevens utveckling. På mikronivå framträder emellertid den enskilde elevens behov som drivkraft 
för utvecklingen. Utvecklingspsykologiskt betraktas individen därmed påverka sin egen omgivning 
genom att välja ut de miljöer som matchar hens individuella förutsättningar och behov (Björklid & 
Fischbein, 1996). Mina erfarenheter säger mig, emellertid, att den enskilde eleven i verkligheten har
ytterst begränsade möjligheter att välja en passande skolmiljö. Visserligen kan elever i viss mån 
välja vilken skola de ska gå i. Utbudet av skolor kan emellertid variera avsevärt mellan olika 
kommuner vilket innebär att en flytt till en annan skolkommun kan bli nödvändig. Familjers olika 
ekonomiska förutsättningar och geografiska rörlighet (beträffande arbetstillfällen etc) medför 
emellertid begränsningar i valfriheten. Skolplikten innebär då att eleven tvingas stanna kvar även 
om miljön inte upplevs som stimulerande. Relationen mellan lärare och elev kan t ex, som Frelin 
(2010) påpekar, vara ofördelaktig ur pedagogiskt hänseende. Den relationella dimensionen i det 
pedagogiska samspelet har betydelse för elevens möjligheter till utveckling och lärande. Ett sätt att 
få insikt i elevers reella utvecklingsmöjligheter är därför, enligt min tolkning, att undersöka och 
analysera det pedagogiska samspelet mellan lärare och elever.

4.2  Pedagogiskt samspel – elevens möjligheter till inflytande

Nedan redogörs för några av de olika innebörder som pedagogiskt samspel har kommit att tilldelas i
den pedagogiska litteraturen vad gäller elevens möjligheter att kunna påverka 
undervisningssituationen. Här förekommer en variation från ett mer begränsat synsätt beträffande 
hur mycket eleven tillåts påverka (undervisningen anpassas till elevens förutsättningar och 
förståelse) till ett synsätt som innebär en utvidgning av elevens inflytande (genom att även elevens 
behov och intressen tillåts påverka undervisningssituationen). von Wrights (2000) pedagogiska 
rekonstruktion av G. H. Meads teori om människors intersubjektivitet innebär ytterligare en 
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utvidgning i detta avseende. Här beaktas eleven i sin helhet, dvs i egenskap av sin subjektivitet som 
den tar form i mötet med pedagogen. Det innebär bl a att elevens egenskaper, förutsättningar, 
förståelse etc betraktas som avhängiga sammanhanget och därför kan te sig olika från en stund till 
en annan. Översikten nedan har två syften: dels vill jag åskådliggöra det perspektivskifte som von 
Wrights (2000) pedagogiska rekonstruktion innebär vad gäller påverkansrelationen i det 
pedagogiska samspelet, och dels vill jag mer ingående redogöra för innebörden i von Wrights (ibid) 
pedagogiska rekonstruktion. Som framgått tidigare i texten utgör von Wrights pedagogiska 
rekonstruktion en betydelsefull utgångspunkt för studien. Med redogörelsen vill jag därför också 
synliggöra perspektivets syn vad gäller betydelsen av lärarens förhållningssätt för elevens 
utvecklingsmöjligheter.  

4.2.1 Att utgå från elevens förutsättningar och förståelse

Ordet samspel är synonymt med interaktion, sam- och växelverkan och beskrivs som en process i 
vilken enskilda individer eller grupper ömsesidigt påverkar varandra genom sitt handlande 
(Nationalencyclopedin, n.d.). Björklid och Fischbein (1996) använder ordet samspel för att beskriva
den pedagogiska processen. Genom att samspela med eleven kan läraren i sin undervisning ta 
hänsyn till elevens förutsättningar och förståelse av kunskapsstoffet. Eleven kan på så sätt både 
direkt och indirekt påverka inlärningssituationen. Med begreppet pedagogiskt samspel markerar 
författarna även betydelsen av intentionell (avsiktlig) påverkan i undervisningen (ibid). Via 
nationella styrdokument regleras den pedagogiska verksamheten i skolan att inrikta sig mot 
specifika kunskapsmål. Björklid och Fischbein menar att intentionell påverkan alltid äger rum i 
relation till en målsättning. Det åligger läraren att utforma inlärningssituationen och påverka eleven 
så att en måluppfyllelse blir möjlig. Författarna menar i detta sammanhang att det är särskilt viktigt 
att studera målsättning, samspel mellan genomförande och mottagande liksom utfall i förhållande 
till mål. Alexandersson (1994) uttrycker att utbildningsmål och kunskapsinnehåll är två centrala 
sidor av undervisning vilket ytterst innebär att intentioner uppifrån ska förmedlas. Alexandersson 
(ibid) menar därför att det är betydelsefullt att läraren får insikt i elevens inre metod, dvs hur eleven 
förstår och behandlar det specifika kunskapsinnehållet, för att kunna utforma undervisningen. Den 
yttre metoden blir lärarens val av undervisningsmetod i relation till elevens inre metod.  
Alexandersson uttrycker det som ett dialektiskt förhållande mellan den yttre och den inre metoden. I
den dialektiska undervisningsmodellen antar det pedagogiska samspelet med andra ord formen av 
en ömsesidig påverkan vad gäller lärarens och elevens sätt att handskas med kunskapsinnehållet.

Som nämnts tidigare lyfter även Marton och Booth (2000) fram betydelsen av att läraren får insikt i 
elevens förståelse av inlärningsstoffet. Genom att interagera med eleven kan pedagogen identifiera 
elevens lärandeobjekt och de kritiska aspekter av inlärningsstoffet som eleven bör erfara för att 
inlärningen ska kunna bli framgångsrik och leda till förståelse.

Björklid och Fischbein (1996) menar att inlärningssituationen i skolan oftast får formen av ett 
pedagogiskt samspel. Läraren samspelar med eleven för att utforma undervisningen med 
utgångspunkt i elevens förutsättningar och förståelse. Författarna (ibid) påpekar att det klassiska 
motsatsparet förmedlingspedagogik och behovsinriktad pedagogik sällan förekommer i 
verkligheten. Förmedlingspedagogik innebär att pedagogen sätter upp kunskapsmål, väljer lärostoff 
och undervisar utan att ta hänsyn till individuella skillnader i elevers kunskaper, förutsättningar och 
förståelse. Visserligen kan man här argumentera för att pedagogen i viss mån samspelar med 
eleverna, dvs interagerar i betydelsen undervisar och förmedlar kunskap. Min uppfattning är dock 
att samspel i ordets verkliga bemärkelse då inte äger rum. Eftersom pedagogen inte utgår från 
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elevernas förståelse kan påverkansprocessen inte betraktas som ömsesidig. Begreppet samspel 
refererar, som nämnts tidigare, till en process där individer ömsesidigt påverkar varandra genom 
sina handlingar. Behovsinriktad pedagogik, som termen lyder, innebär å andra sidan att eleven 
ställer upp sina egna kunskapsmål och är aktiv på egen hand i sitt kunskapssökande. Eleven kan i 
hög grad påverka inlärningsprocessen utifrån sina förutsättningar, förförståelse och t o m intressen. 
Frågan är dock om eleven överhuvudtaget interagerar med någon lärare eller om eleven istället 
utlämnas till sitt eget lärande utan stöd från omgivningen. En kritik som i detta avseende skulle 
kunna riktas mot den behovsinriktade pedagogiken är att den inte tycks vara ändamålsenlig för 
elever med behov av särskilt stöd och som t ex har svårt för att arbeta självständigt. 

4.2.2  Att utgå från elevens behov och intressen

I den pedagogiska diskursen kring undervisning och lärande förekommer även synsättet att läraren 
bör ta hänsyn till den enskilde elevens behov och intressen. Man skulle kunna säga att det 
specialpedagogiska synsättet till viss del utvidgas till att omfatta även elever utan dokumenterade 
behov av särskilda stödåtgärder. Man betonar vikten av att eleven får påverka och utforma sitt 
lärande med utgångspunkt i att lärandet bör vara meningsfullt. Synsättet skiljer sig från 
behovsinriktad pedagogik genom att läraren visserligen utgår från elevens behov men inte lämnar 
undervisningen därhän. Linnér (2005) menar att kraven på meningsfullhet i skolan har ökat i takt 
med samhällets utveckling. Dagens ungdomar har inte på samma sätt som tidigare formats och 
disciplinerats till underordning. I det datoriserade samhället har skolan dessutom inte längre 
monopol på kunskapsförmedlingen och åtnjuter därför inte samma status som tidigare.  

Omsorg om eleven, rättvisa och jämlikhet liksom skolan som demokratisk mötesplats är ytterligare 
aspekter jag urskiljer att man lyfter fram som argument för en ökad individualisering. Noddings 
(2007) påkallar t ex uppmärksamhet kring det faktum att läroplaner på ett ojämlikt sätt begränsar 
elevers möjligheter att utveckla sina specifika intressen och begåvningar. Syftet med skolans 
styrdokument är att standardisera och kvalitetssäkra den institutionaliserade utbildningen och 
därigenom skapa en rättvis och jämlik skola. Noddings (ibid) menar emellertid att läroplaner och 
tester (t ex de nationella proven i Sverige) främst blir till sorteringsverktyg när den ekonomiska 
diskursen får styra över skolan. De standardiserade testerna innebär begränsningar beträffande 
vilken kunskap som kan mätas (hur mäter man t ex den demokratiska förmågan?) vilket får till följd
att en specifik mätbar kunskap premieras i undervisningen. Standardiserade tester kräver 
standardiserade läroplaner vilket snävar in den kunskap eleverna får möjlighet att förvärva i skolan. 
Noddings menar att allt för stor vikt läggs på det jämlika utfallet av skolors undervisning medan 
man förbiser ”equal opportunities”, dvs de möjligheter och stöd som elever erbjuds för att kunna 
uppnå förväntade resultat. Eftersom elever har olika förutsättningar och intressen är det rimligt att 
elevers prestationer varierar inom olika ämnesområden. Genom att elever tvingas studera samma 
ämnen förstärks emellertid skillnaderna eleverna emellan. Elever vars begåvningsprofil och 
intressen passar in på den förväntade elevnormen kan framgångsrikt ta sig igenom skolsystemet. 
Elever som har andra intressen eller saknar begåvning för de specifika skolämnena och därför 
behöver mer tid för att utveckla kunskaper möter däremot stora svårigheter under sin skoltid. 
Noddings påpekar att tvång, skam, tråkig repetition och skadlig tävlan bara är några av de medel 
som rättfärdigas och tillämpas i jakten på goda resultat. Noddings menar emellertid att vår avsikt 
knappast kan vara att söka göra alla människor lika och efterfrågar därför en skola med ett varierat 
och rikt kunskapsutbud där elever kan göra sina individuella studieval utifrån sina förutsättningar 
och intressen. Som en förberedelse inför livet i en demokrati måste eleverna beredas valmöjligheter 
för att kunna utveckla sin individuella potential. Att samhället erkänner och visar respekt för olika 
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begåvningar och sysselsättningar och att t ex olika yrkesinriktningar erhåller samma status som 
akademiska utbildningar ses också som betydelsefullt i sammanhanget. 

Med den demokratiska aspekten rättfärdigas individualisering som demokrati tillämpad på 
mikronivå. Här återfinns Deweys (1997) tankar om att eleven under sin utbildningstid i skolan som 
samhällsmedborgare ska beredas möjlighet att växa som människa och utveckla demokratiska 
färdigheter. Ur ett medborgarperspektiv innefattar emellertid det demokratiska synsättet både 
rättigheter och skyldigheter och den deliberativa demokratin har därför till viss del anammats som 
förebild. Elever ska ges möjlighet att både föra fram sina åsikter och ta del av övriga elevers synsätt
för att kunna beakta allas intressen. Forsberg och Wallin (red.) (2006) lyfter fram den demokratiska 
aspekten och menar att skolans uppdrag vilar på en moralisk grund. Detta innebär att värden och 
intentioner som uttrycks i skolans styrdokument ska vara vägledande för verksamheten i skolan. 
Värdegrunden i styrdokumenten är ett uttryck för de demokratiska värderingar som är 
grundläggande för vårt samhälle. Dessa är principen om alla människors lika värde, individens 
frihet och integritet, människolivets okränkbarhet, solidaritet med svaga och utsatta samt 
jämställdhet mellan män och kvinnor (Skolverket, 2011). I skolvardagen innebär detta att elevers 
kunskapsmässiga och sociala utveckling ska främjas utifrån deras individuella behov och 
förutsättningar. Syftet är att eleverna ska kunna utveckla sin demokratiska potential för att på så sätt
kunna vara med och påverka utvecklingen i samhället. Forsberg och Wallin (red.) (2006) menar att 
läraren kan betraktas som ett moraliskt handlande subjekt med uppgift att göra undervisningen 
meningsfull för eleven. Det handlar om att kunna se att läroplanens formuleringar ger utrymme för 
att beakta den enskilde elevens behov och förutsättningar.

I sin reflektiva skoldidaktiska teori definierar Uljens (1998) den  pedagogiska handlingen utifrån ett 
filosofiskt perspektiv. Uljens (ibid) betonar här reflektionen i undervisningssituationen för att söka 
säkerställa både elevens och lärarens frihet. På liknande sätt som Forsberg och Wallin (red.) (2006) 
lyfter Uljens fram lärarens möjligheter att reflektera över elevens behov och intressen utifrån 
handlingsutrymmet i läroplanens formuleringar. Vad som i grunden begränsar elevens 
självförverkligande är dock att eleven måste respektera sina medmänniskors frihet. Ur både ett 
samhälleligt och individuellt perspektiv är det viktigt att eleven inte utvecklas i destruktiv riktning. 

Omsorgsaspekten lyfts fram i argument där man menar att skolans uppdrag omfattar en omsorg om 
hela eleven. Uppgiften att stödja elevens kunskaps- och värdeutveckling bör därför endast ses som 
en del av detta uppdrag. Att elevens basala behov av trygghet och närhet tillfredsställs betraktas som
en grundläggande förutsättning för att eleven ska kunna vidareutvecklas. Utbildning betraktas här 
som en intervention med syfte att underlätta och förbättra livet för eleven. Svårigheten för lärare är 
emellertid att de uppbär ansvar gentemot både den enskilde eleven och elevgruppen. Då lärare 
emellanåt måste väga mellan olika individers behov kan de handlingsalternativ de väljer skapa 
motsatsförhållanden (Frelin, 2010). Linnér (2005) menar att den utbildningsfilosofiska diskussionen
som pågått under senare år beträffande den etiska grunden för lärares handlingar kan betraktas som 
praktiska uttryck för en distinktion mellan rättviseetik och omsorgsetik. Frågan som diskuteras är 
om undervisningen ska styras av den enskilde elevens behov eller om läraren främst ska agera 
rättvist genom att ha alla elevers bästa i åtanke. I detta sammanhang riktas kritik mot den ökade 
tendensen till en privat och elitistisk kunskapsutveckling i skolan. Man menar att den är en del av 
den individualistiska utvecklingen i samhället i stort, vilken på längre sikt kan riskera att utarma den
demokratiska tanken. En risk med fokuseringen på den enskilde individens möjligheter och 
livsprojekt är att den kan medföra en ökad utslagning och ensamhet (Linnér, 2005). Frìmannsson 
(2004) påpekar att det är allmänt accepterat att det finns en begränsning i statens skyldigheter 
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beträffande befolkningens utbildning. Frìmansson (ibid) menar att skolans ansvar endast sträcker 
sig till att utbilda barnen upp till en viss nivå. Det handlar om att utrusta  dem med 
minimikunskaper för att garantera att de kan fungera i samhället. Det övergripande målet med 
utbildningen är att ett rättvist och effektivt samarbete kan komma till stånd medborgare emellan.  

4.2.3  Den intersubjektiva vändningen

Med den intersubjektiva vändningen får retoriken kring individualisering en helt ny innebörd (von 
Wright, 2000). Med utgångspunkt i George Herbert Meads teori om intersubjektivitet gör von 
Wright (2000) en pedagogisk rekonstruktion som innebär moraliska konsekvenser för den 
pedagogiska situationen. George Herbert Mead (1863-1931) var bland annat professor vid 
filosofiska institutionen i Chicago, USA, och utvecklade under sina föreläsningar där de teoretiska 
resonemang som skulle få betydelse för socialpsykologins framväxt. I sin handlingsteori lyfter 
Mead fram betydelsen av den sociala gemenskapen för människors identitetsutveckling. Genom att 
socialisera och inta andra människors perspektiv kan den enskilda individen finna och utveckla sin 
specifika personlighet. (von Wright, 2007). Mead menar att självbilden skapas som en följd av 
omgivningens reaktion på individen. Individen bedömer sina handlingar i relation till den 
generaliserade andre – dvs den uppsättning av andra människors perspektiv som individen 
inkluderar i sitt tänkande och därmed kan föra en konversation med (Björklid & Fischbein, 1996; 
von Wright, 2007). Beroende på hur individen värderar omgivningen –  de signifikanta andra – får 
reaktionen olika betydelse för uppbyggnaden av självbilden (Björklid & Fischbein, 1996).   
Visserligen kan individen utveckla en identitet som är sammanhängande, dvs en specifik 
uppfattning av det egna jaget som sträcker sig under en längre tidsrymd. Identiteten är emellertid 
beroende av den sociala interaktionen och därför ständigt öppen för förändring (von Wright, 2007). 
Enligt Meads teori om intersubjektivitet konstitueras den mänskliga subjektiviteten, dvs självet, 
kontinuerligt genom social interaktion i sociala situationer. Intersubjektiviteten är den gemensamma
värld som individer delar då de genom samordnade handlingar (inklusive talhandlingar) möts i 
interaktion. I sin pedagogiska rekonstruktion av Meads teori menar von Wright (ibid) att den 
pedagogiska situationen kan betraktas som en social situation med förekommande social 
interaktion. Läraren är på så sätt delaktig i formandet av elevens subjektivitet. Även lärarens 
subjektivitet tar emellertid form i samspelet och påverkas av handlingarna.  

Det råder ett asymmetriskt maktförhållande mellan lärare och elev i betydelsen att läraren har det 
professionella huvudansvaret och därmed den formella bestämmanderätten över den pedagogiska 
situationen. Därför får lärarens förhållningssätt avgörande betydelse för elevens möjligheter till 
kunskapsutveckling liksom för hur elevens subjektivitet konstitueras. von Wright (2000) lyfter fram
två förhållningssätt som pedagogen kan välja att inta i sitt möte med eleven: ett punktuellt och ett 
relationellt perspektiv. I det punktuella perspektivet ses eleven som en mer eller mindre färdig 
produkt, formad av historiska, sociala, biologiska och psykologiska faktorer. Elevens subjektivitet 
uppfattas som en samling mätbara egenskaper eller sociala omständigheter. Exempelvis kan en 
diagnos (Aspbergers syndrom, dyslexi etc) eller en social bakgrund på så sätt utgöra utgångspunkt 
för den pedagogiska  situationen och riskera att fördomsfullt forma det pedagogiska mötet. von 
Wright (ibid, s. 27) säger att ”vad en elev är inte berättar vem hon är” och menar att det kan 
betraktas som ett övergrepp att uttala sig om vem en annan människa är eller borde vara. von 
Wright menar vidare att det punktuella förhållningssättet karakteriseras av en adderande 
kunskapssyn där det blir viktigt att ställa frågan om vilken kunskap eleven saknar. Den enskilda 
eleven bedöms då i relation till en norm för hur elever bör vara beskaffade. Normen utgörs 
emellertid av ett ideal som det är få elever förunnat att uppnå. Förhållningssättet leder till en 
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felsökningsstrategi och ett bristtänkande som inte kan betraktas som ändamålsenligt för elevens 
kunskapsutveckling. I ett relationellt perspektiv betraktas däremot subjektiviteten som mera flyktig 
då den konstitueras intersubjektivt, dvs i relation till andra människor. Allt efter den sociala 
situationens utformning kan subjektiviteten därför ta sig olika uttryck. Egenskaper och förmågor 
betraktas då heller inte som fasta utan som föränderliga och påverkbara av det sociala 
sammanhanget. 

I ett punktuellt perspektiv ses elevens förutsättningar och förmåga som oberoende av det sociala 
sammanhanget. Den oförmåga som eleven uppvisar i en inlärningssituation tillskrivs endast eleven. 
Som konsekvens, menar jag, blir det förmodligen inte aktuellt att i någon större utsträckning 
problematisera det pedagogiska sammanhanget. Perspektivet innebär istället att eleven 
problematiseras och förknippas med problem och svårigheter. Detta kan i förlängningen påverka 
elevens självbild liksom den fortsatta kunskapsutvecklingen. Jag menar att perspektivet på så sätt 
tycks förringa betydelsen av den pedagogiska interventionen. Varken pedagogens förhållningssätt 
eller den pedagogiska situationens utformning tycks inverka på elevens utvecklingsmöjligheter i 
samma utsträckning som i det relationella perspektivet. Ett punktuellt perspektiv kan därför inte 
vara ändamålsenligt då eleven är i behov av särskilt stöd. Perspektivet kan emellertid verka 
hindrande även för elever utan behov av särskilt stöd. Då den pedagogiska interventionen inte anses
kunna påverka elevens utveckling på ett grundläggande sätt, menar jag, att det pedagogiska mötet 
inte tillmäts samma betydelse i realiteten.     

Låt mig belysa det relationella perspektivet med några situationer. Var och en av oss kan säkert dra 
sig till minnes situationer då vi plötsligt fått erfara att vi inte haft tillgång till en förmåga som vi 
annars betraktat som självklar. Förmågan att t ex kunna tala eller sjunga har påtagligt kommit att 
påverkas av av det omgivande sammanhanget. Brudens far kan t ex vid bröllopets middagstal 
plötsligt befinna sig angripen av en tunghäfta som omöjliggör varje försök till att fullborda en 
mening. Den oerfarne pianisten kan vid premiären på samma sätt påverkas av stundens allvar och 
ansättas av en nervositet som påverkar utförandet på scen. På liknande sätt påverkas och begränsas 
elevens prestationer och kunskapsutveckling av lärarens förhållningssätt i en inlärningssituation. Ett
bejakande och tryggt sammanhang innebär att eleven lättare får tillgång till sin förmåga. von Wright
(2000) menar att det egentligen inte finns några strikt individuella problem eftersom dessa alltid kan
relateras till en social kontext. 

Med ett relationellt perspektiv står kommunikationen i centrum för den pedagogiska situationen. 
Endast genom att kommunicera med tal och handlingar kan pedagogen och eleven dela verklighet 
och nå samförstånd. von Wright (2000) betonar emellertid att det inte handlar om total enighet utan 
snarare om en kommunikativ process av meningsskapande. 

Med uttryck som ”att utgå från elevens förutsättningar och behov” har man i den pedagogiska 
diskursen kring undervisning och lärande pekat på vikten av elevorientering och individualisering 
för att en kunskapsutveckling ska vara möjlig (se tidigare diskussion i kapitlet). von Wright (2000)  
menar emellertid att begrepp som ”behov” och ”förutsättningar” inte hör hemma i ett relationellt 
perspektiv då de snarast blir till fördomsfulla antaganden om elevens utvecklingsmöjligheter. För att
en verklig individualisering av undervisningen ska vara möjlig måste läraren istället fokusera på det
pedagogiska mötet och fördomsfritt ställa sig undrande till vem eleven egentligen är. Elevens 
förutsättningar och behov visar sig då som relationella fenomen i samspelet mellan pedagog och 
elev.   
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Enligt min mening innebär Meads teori om intersubjektivitet moraliska och existentiella 
implikationer för hur vi ser på oss själva och våra medmänniskor liksom för hur våra liv levs. 
Genom våra handlingar blir vi delaktiga i varandras liv och i det kontinuerliga skapandet av våra 
subjektiviteter. Insikten om detta kan leda till ett ansvarstagande om vilka förhållningssätt vi väljer 
att inta i mötet med vår nästa. Den pedagogiska rekonstruktion av Meads teori synliggör specifikt 
den moraliska innebörden av den pedagogiska situationen. Som professionellt ansvarig är det 
pedagogens uppgift att utforma lärandesituationen så att en kunskapsutveckling blir möjlig. I detta 
avseende menar von Wright (2000) att det är avgörande vilket perspektiv som riktar pedagogens 
blick. Med ett relationellt perspektiv kan blicken riktas mot eleven och elevens utvecklingspotential.
Med ett punktuellt perspektiv fokuseras istället främst de brister som förknippas med eleven. Att 
utvecklas innebär då endast att eleven tillförs vad som tidigare fattas.   

Den intersubjektiva vändningen kan sägas innebära ett perspektivskifte i synsättet på den 
pedagogiska situationen emedan det är eleven som i första hand fokuseras snarare än de kunskaper 
som måste uppnås. von Wright (2000) menar att förhållningssättet innebär en pedagogisk utmaning 
då det för lärare handlar om att våga inta ett relationellt perspektiv och därigenom skifta fokus från 
det förutsägbara till det oväntade. Jag menar att förhållningssättet även skulle kunna uttryckas i 
termer av tillit, dvs tillit till både elever och det pedagogiska sammanhanget. En tilltro till vad det 
goda mötet har att erbjuda. von Wright (2007, s. 417) menar att samspelet i genuin mellanmänsklig 
kommunikation kan bli på många sätt men det kan ”inte bli hur som helst”. Anledningen är att 
handlingar och dess mening justeras och kommuniceras gemensamt av deltagarna. 

          4.3  De nationella styrdokumentens direktiv beträffande det pedagogiska 
samspelet

I de nationella styrdokumenten för skolans verksamhet regleras och definieras skolans uppdrag. 
Styrdokumenten består bl a av läroplaner, kursplaner och skollagen. Nedan följer en kort 
redogörelse för de direktiv beträffande det pedagogiska samspelet med eleven som formuleras i 
läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011).

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet slås fast att skolväsendet vilar på 
demokratins grund (Skolverket, 2011). Detta innebär bland annat att skolan ska främja alla elevers 
utveckling och lust till lärande i ett livsperspektiv. Undervisningen ska anpassas till den enskilde 
elevens förutsättningar, behov och tänkande och bedrivas med utgångspunkt i elevernas kunskap, 
tidigare erfarenheter och bakgrund. Skolan innehar även ett ansvar att stimulera elevers nyfikenhet, 
kreativitet och självförtroende. Läraren ska organisera arbetet så att eleven stimuleras att utveckla 
och använda hela sin förmåga och ges möjlighet till att uppleva att kunskapen är meningsfull. 
Läroplanen (ibid) betonar att utbildningen ska vara likvärdig i hela landet vilket inte är detsamma 
som att den ska vara likformig. Eftersom elevers förutsättningar och behov ser olika ut och 
kunskapsmålen kan nås på olika sätt kan undervisningen inte utformas lika för alla elever. 
Läroplanen uttrycker också vikten av att skolans verksamhet präglas av omsorg om den enskilde 
elevens välbefinnande och utveckling. Skolan ska sträva efter att ”...skapa de bästa samlade 
betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling...varje elev har rätt att i 
skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra 
framsteg och övervinna svårigheter.” (s. 10).

Läroplanen uttrycker vidare att undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att ta personligt 
ansvar och utöva inflytande. Elever ska därvid ges möjlighet att delta i planering och utvärdering av
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undervisningen liksom  möjlighet att välja kurs, ämnen, teman och aktiviteter. Läroplanen 
formulerar vidare att skolan ska klargöra för elever och föräldrar om utbildningens mål, innehåll 
och arbetsformer eftersom det utgör underlag för den enskilde elevens val i skolan och därmed kan 
betraktas som en förutsättning för möjligheten till inflytande. 

Min tolkning är att läroplanens direktiv beträffande det pedagogiska samspelet med eleven visar på 
möjligheter till individualisering. Möjligheten till ömsesidig påverkan i inlärningsprocessen lyfts 
fram genom att elevens tänkande, förutsättningar, kunskaper och erfarenheter betonas som viktiga 
utgångspunkter för undervisningens utformning. Den utvidgade formen av individualisering där 
även elevens behov och intressen beaktas, tycks också i viss utsträckning stå som modell för hur det
pedagogiska samspelet ska utformas. Läroplanen poängterar att eleven måste ges möjlighet att 
känna glädje och tillfredsställelse i sin kunskapsutveckling. Läroplanen pekar också på vikten av att
elever får göra individuella val beträffande kurser, ämnen etc. Ett motsatsförhållande kan emellertid
anas i det faktum att elever ska beredas valmöjligheter beträffande kunskapsområden, samtidigt 
som de ska informeras om utbildningens innehåll och arbetsformer. Här kan kommenteras att 
läroplanen i detta avseende är aningen otydlig, vilket kan resultera i ett flertal skilda tolkningar. 
Frågan är i vilken utsträckning som elever egentligen tillåts att påverka genom individuella val. Att 
eleven ges möjlighet att delta i planeringen av ett undervisningsavsnitt kan i olika klassrumskulturer
innebära vitt skilda saker. Måste eleven t ex välja mellan två olika teman som läraren föreslagit eller
kan eleven på eget initiativ föreslå ett tema som visserligen läraren inte tänkt på, men som vid en 
genomgång av kursplanen i ämnet i fråga faktiskt kan inordnas under ett formulerat kunskapsmål? 
Här kan lärarens egen tolkning av direktiven ses som avgörande för den form av individualisering 
som realiseras. Detta gäller emellertid även beträffande övriga formuleringar. Dessutom anser jag 
att det finns en risk för att man, i den allmänna retoriken kring individualisering och ”att utgå från 
eleven”, urholkar begreppen, gör dem diffusa eller till förgivettagna uppfattningar som därmed kan 
bli svåra att tillämpa i en verklig undervisningssituation. Det är kanske också tveksamt om t ex 
undervisning genomförs med hänsyn till elevens subjektivitet i vardande som von Wright (2000) 
förespråkar. Min mening är att en alltför oreflekterad läsning av läroplanerna kan resultera i att 
elevers rätt till individualisering inte efterlevs. Ytterligare hinder för läroplanens implementering 
kan t ex vara skolklassens storlek. Det kan vara rimligt att anta att lärare med ansvar för större 
elevgrupper har små möjligheter att ta hänsyn till individuella behov.

I följande kapitel görs ett försök till en sammanställning av vad som kan tänkas känneteckna ett 
kvalitativt samspel.
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5  Ett försök att ringa in vad som kan känneteckna ett 
kvalitativt samspel

Nedanstående försök till sammanställning av vad som kan tänkas känneteckna ett kvalitativt 
samspel har utvecklats med utgångspunkt i von Wrights (2000) pedagogiska rekonstruktion av 
Meads teori om människors intersubjektivitet. Allt eftersom arbetet fortskridit har beskrivningen 
kompletterats med synsätt som helt eller delvis sammanfaller med von Wrights (ibid) pedagogiska 
rekonstruktion. Sammanställningen gör inte anspråk på att vara heltäckande. Min intention har 
istället varit att söka urskilja sammanfallande synsätt och beröringspunkter och föra samman dessa 
till ett sammanhållet, logiskt förhållningssätt.

I min sammanställning av vad som kan känneteckna ett kvalitativt samspel utgör det relationella 
perspektivet en fundamental utgångspunkt. Perspektivet betonar betydelsen av lärarens relationella 
förmåga, dvs att läraren kan skapa en relation till eleven som främjar dennes utveckling. Detta 
perspektiv är enligt min mening essentiellt, då den pedagogiska situationen i kvalitativt samspel tar 
formen av ett mellanmänskligt möte där kvaliteten på samspelet mellan lärare och elev därför blir 
betydelsefullt. Avsikten med samspelet, som jag ser det, är att etablera en relation som möjliggör att
läraren formativt kan främja elevens utveckling. I kvalitativt samspel får det relationella 
perspektivet därutöver en specifik innebörd. Utifrån von Wrights, Frelins (2010) och van Manens 
(1991) formuleringar kan perspektivet sammanfattas som en öppenhet för elevens subjekt så som 
hen visar sig i den innevarande stunden. Det handlar om att läraren, med alla sinnen, erfar eleven 
och på så sätt utvinner kunskap om hur den pedagogiska situationen och handlingen bör utformas. 
Under rubriken 5.2.1  Utgångspunkt – ett relationellt perspektiv på undervisning återger jag mer i 
detalj vad detta perspektiv konkret innebär vad gäller lärarens förhållningssätt. 

Med utgångspunkt i det relationella perspektivet har jag i den pedagogiska forskningen vidare 
funnit sammanlagt sju olika faktorer som man lyft fram som betydelsefulla vad gäller lärares syn- 
och förhållningssätt. Faktorerna pekar på att det relationella perspektivet innefattar flera 
dimensioner varav några är grundläggande syn- och förhållningssätt som bör genomsyra lärares 
bemötande i sin helhet. Andra dimensioner utgörs av mer tillfälliga förhållningssätt, som är 
ändamålsenliga för att bemöta elevens subjektivitet så som den framträder för stunden. För att 
tydliggöra och knyta an till vad jag nämnt tidigare vill jag sammanfatta enligt följande: det 
relationella perspektivet är, enligt min tolkning, en central utgångspunkt för det kvalitativa 
samspelet. Utifrån detta perspektiv omfattar kvalitativt samspel dels övergripande och 
grundläggande kännetecken vad gäller lärares syn- och förhållningssätt och dels mer perifera 
kännetecken. Övergripande kännetecken  bör genomgående prägla lärares förhållningssätt i det 
pedagogiska samspelet med eleven. Dessa är, som vi ska se, den moraliska medvetenheten, insikten 
om den pedagogiska situationens oförutsägbarhet och insikten om meningskonstruktionens 
intersubjektiva karaktär. De mer perifera kännetecknen  kan också betraktas som didaktiska grepp 
avsedda att tillämpas under olika skeenden i inlärningssituationen. Dessa är att läraren bör skapa 
utrymme för elevers icke resultatinriktade tänkande, anknyta till elevers uppmärksamhet för att 
möjliggöra en emotionell anknytning, söka få insikt i elevens förståelse av lärostoffet och hur hen 
hanterar denna förståelse samt att utmana elevers tänkande. Att läraren är medveten om 
meningskonstruktionens intersubjektiva karaktär och därför söker utmana elevens tänkande är både 
ett övergripande kännetecken och ett didaktiskt grepp.     

I mitt försök till att beskriva vad ett kvalitativt samspel kan innefatta, utgör alltså pedagogens 
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förhållningssätt utgångspunkten. Utifrån den tidigare förda diskussionen om eleven och pedagogen 
som jämbördiga deltagare i det pedagogiska samspelet kan detta eventuellt uppfattas som ett 
märkligt förfarande. Med tanke på att pedagogen genom sin yrkesprofession har ansvar för att 
organisera undervisning så att tillfällen till pedagogiska möten kan uppstå, anser jag det som 
ändamålsenligt. Genom pedagogens medvetna förhållningssätt får undervisningssituationen 
möjlighet att präglas av symmetri. Detta får emellertid inte misstolkas som att det pedagogiska 
samspelet villkoras enbart av läraren. Den symmetriska situation som skapas möjliggör ett 
dialektiskt förhållande vilket får som innebörd att eleven har möjlighet att påverka samspelet. Här 
kan påpekas att den intersubjektivistiska teoriansatsens kritik mot de traditionella pedagogiska 
teoriernas subjektfilosofiska position är för övrigt att ”den pedagogiska interaktionen reduceras till 
lärarens intentionella handlingar” (Siljander, 2004, s. 242).

Kvalitativt samspel inrymmer alltså olika teorier eller begreppsbildningar som jag funnit i den 
pedagogiska litteraturen. När det gäller relationen mellan pedagogiska teorier och den pedagogiska 
praktiken förekommer det synsätt i den pedagogiska litteraturen överlag som intar en kritisk 
inställning till teorier genom att peka på de inneboende motsättningar som man menar finns mellan 
dessa två sidor av verkligheten. Motsättningarna anses som så stora att man ifrågasätter teoriers 
relevans som beskrivningar av empiriska fenomen. I nästa avsnitt redogörs för en del av denna 
kritik och de risker som man här förknippar med teorier. Avsnittet avslutas med att jag lyfter fram 
den reflektiva aspekten i kvalitativt samspel för att kunna hantera just dessa risker. Avsikten är att 
visa på teoriernas och begreppsbildningarnas relevans genom att peka på att tillämpningen av dessa 
inkluderar lärarens medvetna reflektion kring sin pedagogiska praktik. Efter detta avsnitt följer 
sammanställningen av vad som kan känneteckna ett kvalitativt samspel.

5.1 Pedagogiska teorier som stöd för att hantera den pedagogiska praktiken

När det gäller pedagogiska teorier och pedagogiska modeller förekommer det stundtals kritik mot 
att dessa är alltför allmängiltiga och därför sällan passar in i den unika och sammansatta praktiken 
(se t ex Schön, 2009). Saugstad (2004) uttrycker att det teoretiska vetandet i sig inte leder till 
praktik och kan heller inte transformeras till praktisk kunskap. Teorin är en åskådarkunskap som vill
förklara och förstå, medan den praktiska kunskapen är en deltagarkunskap som är inriktad på 
praktisk handling. Kännetecknande för den gode praktikern är att denne inte följer bestämda 
metoder och omsätter en teori till en praktik. Kvernbekk och Strand (2004) menar att det är en 
vedertagen uppfattning att en teori inte kan representera ett fenomen i hela dess komplexitet. För att
teorin ska kunna omfatta alla de variationer av fenomenet som kan påträffas i verkligheten måste 
den vara generell till sin karaktär. Konsekvensen blir att några få gemensamma variabler väljs ut när
teorin konstrueras. Detta innebär dock en risk då teorier och modeller ofta får innebörden av recept 
som bör följas slaviskt. Då recepten förenklar komplexa företeelser riskerar de emellertid att göra 
oss blinda för verkligheten. Thomas (2007) uttrycker på liknande sätt att teorier blockerar vår syn 
och hindrar omgivningen från att träda fram som den verkligen är. De pedagogiska recepten 
föreskriver t ex hur läraren ska agera och vilka hänsyn som ska tas då undervisning planeras. Många
gånger innehåller emellertid den pedagogiska praktiken betydande fler faktorer att beakta än vad 
som återfinns i recepten. Thomas (ibid) menar, att eftersom recepten till viss del upplevs som en 
norm för hur praktiken ska betraktas och hanteras finns det stor risk för att läraren förbiser den 
reella praktiken.

Kvernbekk och Strand (2004) uttrycker att tillkomsten av pedagogiska modeller kan ses som ett 
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svar på pedagogernas behov av trygghet. Genom sin normativa och deskriptiva funktion erbjuder de
pedagogiska modellerna en förutsägbar bild av klassrumssituationen. Modellerna reducerar 
dessutom antalet variabler som bör beaktas vilket gör den pedagogiska situationen mer hanterbar. 
Man premierar det som är stabilt, typiskt och oföränderligt, dvs återkommande mönster som går att 
känna igen. Detta möjliggör för pedagogerna att hantera en komplicerad arbetssituation med 
bibehållen trygghets- och säkerhetskänsla. De pedagogiska modellerna riskerar på så sätt bli 
självbekräftande genom den trygghetskänsla som förknippas med dem. Sannolikheten för att en 
pedagogisk modell ska användas är dessutom större om den tidigare kommit till användning. 
Författarna menar att användningen av pedagogiska recept därigenom motarbetar både reflektion 
och alternativa tolkningar. Här tänker jag att reflektion innebär t ex att en djupare problematisering 
av undervisningssammanhanget och de ingående aktörerna kan bli möjlig. Reflektion innebär även 
att olika handlingsalternativ kan övervägas och betraktas i relation till teoretisk kunskap. Reflektion 
kan därför innebära att en djupare kunskap om den specifika pedagogiska kontexten kan uppnås.   

Ett sätt att kringgå denna negativa inverkan på möjligheten att kunna identifiera och reflektera kring
faktorer som inte omnämns i teorierna, kan vara att låta reflektionen inkluderas i själva teorin. Jag 
menar, att en teori som inkluderar reflektion och därmed också osäkerhetsmoment i sin formulering 
gör den mer tillämpbar på den pedagogiska praktikens alla varianter. von Wrights (2000) 
pedagogiska rekonstruktion av Meads teori om intersubjektivitet är, som tidigare framgått av texten,
ett exempel på detta. Jag menar att den tidigare nämnda variationsteorin (Marton & Booth, 2000) 
utgör ett ytterligare exempel, liksom Uljens (1998) reflektiva skoldidaktiska teori. Som nämnts 
tidigare föreskriver den senare teorin att läraren i inlärningssituationen bör ta ställning till elevens 
behov och förutsättningar. Detta förutsätter en grundlig analys av eleven som i sin tur rimligtvis 
torde innebära moment av osäkerhet (även om det är osäkert i vilken utsträckning individualisering 
då sker i t ex jämförelse med von Wrighs (2000) uppfattning om begreppen). I mitt försök att ringa 
in vad som kännetecknar kvalitativt samspel är det just reflektionen, problematiseringen och 
analysen som utgör grunden i pedagogens förhållningssätt. Det är underförstått i teorierna att 
förhållningssättet ska öppna pedagogens ögon för vem eleven är och att denna kunskap ska vara 
vägledande för hur lärandesituationen utformas. Förhållningssättet kan för pedagogen stundtals 
innebära förvirring och osäkerhet. Jag menar emellertid att detta bör tolkas som ett professionellt 
förhållningssätt snarare än ett tecken på oförmåga och inkompetens.

I följande avsnitt redogör jag ingående för vad som kan känneteckna ett kvalitativt samspel vad 
gäller lärarens syn- och förhållningssätt gentemot eleven. Inledningsvis redogörs för den centrala 
utgångspunkten, dvs det relationella perspektivet. Därefter redogörs för övriga övergripande 
kännetecken samt perifera kännetecken.

5.2 Kvalitativt samspel 

5.2.1  Utgångspunkt – ett relationellt perspektiv på undervisning  

Som nämnts tidigare är det relationella perspektivet ett övergripande kännetecken för det kvalitativa
samspelet. Perspektivet lyfter fram betydelsen av lärares relationella förmåga; dvs förmågan att 
utveckla relationer till elever som ur ett pedagogiskt perspektiv kan främja utveckling och lärande. 

Frelin (2010) menar att olika föreställningar av lärares praktik som kommuniceras i den rådande 
pedagogiska diskursen genom t ex ledande aktuell forskning och nationella policydokument i hög 
grad påverkar lärares uppfattning av sitt arbete. Detta ger konsekvenser för lärares handlingsval 
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liksom för vad lärare tenderar att fokusera på i sin praktik. En specifik definition av lärares praktik 
innebär även en definition av den yrkeskunskap som praktiken kräver. I detta hänseende menar 
Frelin (ibid) att lärares relationella förmåga allt för lite lyfts fram i sammanhang där man sökt ringa 
in vad som konstituerar lärares professionella kunskap. Om den relationella dimensionen av 
undervisning uppmärksammas blir det betydelsefullt att utveckla lärares relationella kompetens. 
Frelin pekar på att både nyutexaminerade och erfarna lärare upplever relationsarbetet med eleverna 
som bland det svåraste med läraryrket, men betonar samtidigt att den relationella förmågan är något 
som man faktiskt kan lära sig. Denna förmåga tenderar emellertid ofta att betraktas som en medfödd
del av personligheten. Detta har uppmärksammats inom genusforskningen där man även uttalat 
kritik mot att t ex omsorgsförmågan identifierats som en typisk kvinnlig förmåga som inte kan 
förvärvas genom inlärning. Man menar att syftet har varit att nedvärdera kvinnors arbete och de 
yrkesområden som traditionellt kommit att förknippas som kvinnliga. Detta har inneburit att den 
relationella förmågan inte har kunnat beskrivas som en del av en yrkesprofessionalitet. Frelin (s. 5) 
uttrycker att ”teachers are not born, they are made” och menar att den relationella kompetensen är 
möjlig att utveckla. Frelin påpekar emellertid att ordet ”förmåga” i begreppet ”relationell förmåga” 
borde bli föremål för diskussion, eftersom det egentligen inte är möjligt att på förhand kunna hävda 
att lärarens handlingar kommer att producera det önskvärda resultatet. 

Min tolkning av ovanstående är att lärares professionalitet är nära förbunden med den kontext vari 
den praktiseras. Frågan är emellertid hur den professionella förmågan i så fall är möjlig att lära sig. 
Jag finner svaret i den innebörd som von Wright (2000) tilldelar det relationella perspektivet: det är 
med utgångspunkt i en etisk ståndpunkt som läraren bör förhålla sig till elevens subjektivitet såsom 
den framträder i den aktuella situationen. von Wright (ibid) påpekar i detta avseende att pedagoger 
ofta felaktigt drar slutsatsen att mer kunskap måste inhämtas för att undvika att misslyckas. Vad det 
istället främst handlar om är pedagogens medvetna förhållningssätt och perspektivval. Som nämnts 
tidigare menar Linnér (2005) på liknande sätt att lärares skilda värderingar och synsätt vad gäller 
eleven och skolans uppdrag har avgörande betydelse för den pedagogiska situationens utfall.

Om  pedagogiskt samspel betraktas som betydelsefullt för elevers utveckling och lärande, anser jag 
det rimligt att kvalitativa skillnader i samspelet får konsekvenser för inlärningsprocessens utfall. 
Som nämnts tidigare betraktas kvaliteten på samspelet med omgivningen från elevens perspektiv 
(Björklid & Fischbein, 1996). Eleven har därmed tolkningsföreträde beträffande det pedagogiska 
samspelets kvalitet. Dvs, det är utifrån elevens perspektiv som kvaliteten på samspelet värderas. 
Leder det pedagogiska samspelet inte till att eleven utvecklas kan det heller inte betraktas som 
ändamålsenligt. Vad som utgör ett kvalitativt samspel, menar jag, borde då rimligtvis variera med 
antalet elever, eftersom varje elev är en unik individ med individuella förutsättningar och förmågor. 
Vid en beskrivning av vad som kan känneteckna ett kvalitativt samspel blir det därför betydelsefullt 
att, med von Wrights (2000) synsätt, ge utrymme för att betrakta varje elev som en unik 
subjektivitet i vardande. Kriterier för det pedagogiska handlandet utgår då inte från en norm för hur 
eleven bör vara beskaffad i fråga om egenskaper och förutsättningar. Istället baseras uppfattningen 
om vad som kännetecknar det kvalitativa samspelet på en teori om intersubjektivitet och hur 
individers subjektivitet tar form i sociala situationer. Min uppfattning är, att en diskussion om vilka 
didaktiska ställningstaganden och metoder som är lämpliga ur ett allmänt perspektiv, därför inte blir
meningsfull i det enskilda fallet. Då en sådan diskussion inte omfattar den enskilda eleven blir det 
heller inte möjligt att analysera arbetsmetoderna i relation till elevens subjektivitet såsom den tar 
form i inlärningssituationen.  

Det relationella perspektivet innebär alltså, att i ett kvalitativt samspel i en pedagogisk 
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situation, riktar pedagogen sin uppmärksamhet mot eleven som subjekt och det pedagogiska 
mötet. Genom att möta elevens subjektivitet såsom den tar form i interaktionen kan pedagogen 
utvinna den kunskap som gör det möjligt att stödja elevens kunskapsutveckling. Detta innebär 
konkret att pedagogen bortser från förutfattade meningar om elevens egenskaper, förmåga, sociala 
bakgrund liksom eventuella diagnoser. Istället fokuserar pedagogen på eleven såsom hen framträder
i det pedagogiska samspelet. Pedagogen intar växelvis elevens och sitt eget perspektiv och försöker 
avstå från snabba omdömen beträffande elevens egenskaper och förutsättningar att lyckas. En 
förutsättning för detta är att pedagogen är nyfiken på eleven och intresserar sig för vem eleven kan 
vara. Perspektivet karakteriseras även av ett etiskt förhållningssätt gentemot eleven präglat av 
hänsyn, respekt och empati. von Wright (2000) varnar emellertid för ett falskt relationellt perspektiv
där pedagogen i en översvallande empati gentemot eleven brister i att pendla mellan olika 
perspektiv. Tillståndet innebär att pedagogen fullständigt uppslukas av eleven vilket försämrar 
möjligheten till ett genuint pedagogiskt möte.    

Frelin (2010) betonar på liknande sätt betydelsen av lärares relationella förmåga. Beträffande 
lärarens förhållningssätt skiljer Frelin (ibid) mellan ”knowing” och ”sensing”, där det förra 
begreppet syftar på de föreställningar och den kunskap om eleven som läraren bär med sig in i 
undervisningssituationen. Sensing syftar däremot på hur läraren med alla sina sinnen erfar eleven i 
det specifika undervisningssammanhanget. Frelin påpekar dock att lärares relationella kompetens 
inte bör betraktas som en färdig förmåga som kan plockas fram vid behov. Den relationella 
kompetensen är kontextuell, dvs graden av professionalitet gällande en specifik relationell handling 
är relaterad till den kontext där den utövas. Frelin talar dessutom om subjektifiering som en 
förutsättning för elevens socialisering och kunskapsutveckling. Subjektifiering innebär att läraren 
erkänner eleven som en självständig individ med förmåga till självständigt tänkande, kännande och 
handlande.   

van Manen (1991) menar att lärares avsikt kan betraktas som pedagogisk om den kännetecknas av 
hänsyn till vem eleven är och vem eleven skulle kunna vara. Det pedagogiska förhållningssättet 
karakteriseras också av en kontinuerlig reflektion kring vad som är bäst för eleven. Här ingår även 
reflektion kring rätt balans mellan frihet och kontroll. van Manen (ibid) kallar denna förmåga för 
tact (på svenska: takt, finkänslighet) och menar att takt kan betraktas mer som ett sätt att agera i 
relation till andra än som en egentlig kunskap: ”Pedagogical tact manifests itself... as a holding 
back, as an openness to the child´s experience, as attunement to subjectivity, as subtle influence, as 
situational confidence and as an improvisational gift” (s. 149). van Manen menar vidare att takt inte 
kan planeras men däremot förberedas. Detta kan underförstått tolkas som att takt är kontextuell och 
det sätt på vilket den tar form är anpassad till den specifika relationen och situationen.

5.2.2  Övriga övergripande kännetecken

5.2.2.1  Moralisk medvetenhet

Enligt min analys, kännetecknas kvalitativt samspel av att pedagogen är medveten om sitt 
moraliska ansvar för den sociala interaktionen i det pedagogiska mötet, då elevens 
subjektivitet (liksom lärarens subjektivitet) och elevens möjligheter till kunskapsutveckling 
ytterst är beroende av den sociala kontexten (Forsberg & Wallin, 2006; Frelin, 2010; von Wright,
2000). Det moraliska ansvaret innefattar ett ”engagemang att göra det goda” och innebär att 
pedagogen är delaktig i elevens möjligheter att lyckas (von Wright, 2000, s. 166). Pedagogens 
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förhållningssätt präglas då också bland annat av en vilja av att vara sanningsenlig, upprätthålla 
social rättvisa och uppvisa respekt och hänsyn gentemot eleven (Frelin, 2010). 

5.2.2.2  Meningsskapande

Karakteristiskt för det relationella perspektivet är även synsättet att den pedagogiska situationen bör
karakteriseras av en symmetrisk maktrelation. Som professionellt ansvarig för den pedagogiska 
verksamheten innehar läraren visserligen en funktion som kan betraktas som asymmetrisk i 
förhållande till eleven. Läraren besitter kunskap som byggts upp under många år liksom 
befogenheter och skyldigheter att inom ramen för sin yrkesprofession utforma den pedagogiska 
praktiken. Det åligger läraren att bland annat skapa inlärningssituationer med handlingsutrymme 
som möjliggör för samtliga deltagare att träda fram som subjektiviteter i vardande. I själva 
samspelet med eleven bör emellertid läraren och eleven vara jämställda. von Wright (2000) menar 
att genuint pedagogiska möten kan ske då läraren och eleven förmår överskrida situationens 
asymmetriska begränsningar. Interaktionen bör vara symmetrisk eftersom det sociala samspelets 
yttersta funktion är meningsskapande. Fritzell (2008a) påpekar dessutom att meningsskapande är en
fundamental pedagogisk princip. von Wright (2000) menar att mening inte existerar i förväg och 
kan heller inte överföras. Ren imitation kan därför förkastas som förklaringsmodell för 
meningsskapande i social interaktion. Jag uppfattar detta som rimligt, eftersom kreativt tänkande 
och skapande i allmänhet annars vore svårförklarligt. Om individer av naturen vore inriktade på att 
kontinuerligt skapa mening genom att acceptera andra människors förklaringsmodeller skulle det 
aldrig finnas behov av att gå utanför ramen för det gängse tänkandet. Frelin (2010) klargör att 
relationen mellan lärare och elev i den pedagogiska situationen är symmetrisk i betydelsen att det 
meningsskapande som däri sker inte kan kontrolleras av någondera av parterna. von Wright (2000) 
menar i detta avseende att meningen med en skoluppgift ligger i elevens egen reaktion och kan 
därför inte hänföras till exempelvis själva uppgiften, läraren eller ett betyg.

Att meningsskapande är en betydelsefull ingrediens i pedagogiska sammanhang är förståeligt. Såvitt
jag förstår utgör meningskonstruktionen grunden för det förståelseinriktade lärandet. Dessutom bör 
kunskapen i sig upplevas som meningsfull för att eleven ska kunna motiveras i sin inlärning. Ett 
meningserbjudande från läraren om att skoluppgiften är intressant innebär därför inte automatiskt 
att eleven samtycker. Då elevens meningskonstruktion kring lärostoffet uteblir, finns det risk för att 
eleven istället söker skapa mening på annat sätt. Jag tänker att detta kanske hellre bör betraktas som 
något positivt än som en risk i sig, eftersom meningskonstruktion troligtvis är en nödvändig 
ingrediens i ett meningsfullt liv. Känslor av meningslöshet karakteriserar som bekant det depressiva 
tillståndet, vilket även brukar vara en anledning till att människor begår självmord. Då det 
pedagogiska sammanhanget inte möjliggör för eleven att skapa mening kring lärostoffet, kan hen 
istället skapa mening i det sociala samspelet med andra elever genom att prata, socialisera, bråka, 
störa etc. Detta kan även fylla en funktion med tanke på skolans sociala uppdrag. Om det 
omgivande sammanhanget inte ter sig meningsfullt kan eleven även söka stimulera sig själv med att
t ex fundera på tidigare införlivad kunskap och på så sätt möjliggöra en kunskapsutveckling. I 
sådana fall möjliggörs ett meningsskapande som antagligen går utöver lärarens intentioner i den 
specifika undervisningssituationen.

von Wright (2000) menar att en förståelse av meningsskapande som ett intersubjektivt fenomen 
utmanar oss att problematisera de sociala situationernas kvalitet och betydelse. Meningsskapande 
och lärande i ett pedagogiskt sammanhang blir som konsekvens avhängigt den pedagogiska 
situationens utformning och samspelet mellan lärare och elever. Även om det inte är möjligt att 
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kontrollera meningsskapandet kan man dock i viss mån påverka det. En asymmetrisk pedagogisk 
situation som genom en allt för rigid reglering (t ex vad gäller kunskapsinnehåll, arbetsformer, 
auktoritära maktrelationer, etc) och bristande pedagogiskt samspel riskerar i detta avseende att 
snäva in och begränsa möjligheterna till meningsskapande. Utifrån detta framstår det som 
meningsfullt att försöka ringa in vad som karakteriserar ett kvalitativt samspel.

Enligt min analys, kännetecknas kvalitativt samspel av synsättet att mening konstitueras 
intersubjektivt. Mead (von Wright, 2000) förkastar teorin om imitation och menar istället att 
individer rekonstruerar handlingar för att kunna skapa mening. För den pedagogiska situationen 
innebär detta att elever inte förbehållslöst anammar undervisningens meningserbjudanden utan 
söker istället rekonstruera dessa för att sammanhanget ska kunna bli meningsfullt. Meningen 
existerar inte i förväg utan skapas i det intersubjektiva utrymme där samspelet tilldrar sig. 
Relationens symmetri visas även på att läraren genom sitt deltagande ses som en potentiell 
meningsskapare. Samtliga elever deltar i interaktionen, även om kanske en del tycks vara passiva. 
Deltagandet sker helt enkelt i olika utsträckning.
                
Frelin (2000, s. 203) menar på liknande sätt att ”Utbildning ses som resultatet av en aktivitet av 
meningsskapande som sker mellan eleven och läraren, i ett utrymme som ingen av dem har full 
kontroll över. Mening överförs inte utan den måste skapas i detta utrymme, där det alltid finns en 
risk för missförstånd.”.

5.2.2.3.  Öppet utfall

Frelin (2010) menar att det inte är möjligt att i förväg bestämma utfallet av undervisning. Det går 
helt enkelt inte att förutsäga om en kunskapsutveckling är möjlig eller ej med hänsyn till det 
pedagogiska samspelets utformning. Visserligen kan  man tänka sig att undervisning av en viss 
lärare med en viss grupp elever under vissa omständigheter kan leda till en kunskapsutveckling. 
Utvecklande av kunskaper kan emellertid vara en långsam process. Insikter kan ibland bli synliga 
först efter en tid då man fått möjlighet att reflektera kring dem. Här vill jag dessutom tillägga att en 
ytinlärning (dvs en mer ytlig inlärning) felaktigt kan tolkas som en djupinlärning när det t ex gäller 
elevuppgifter av reproducerande karaktär (för distinktion av olika slags lärande, se Marton och 
Booth, 2000). Frelin (2010) påpekar att resultatet av lärares arbete i en del fall inte blir synligt alls. 
Frelin (ibid) menar att även om syftet med relationen mellan eleven och läraren är en 
kunskapsutveckling kan inte undervisning motsvara eller jämställas med lärande. Undervisning ska 
istället ses som en aktivitet som har som avsikt att någon ska lära sig något. Med intention om en 
kunskapsutveckling, menar jag därför, att det kvalitativa samspelet mellan lärare och elever kan 
sägas utgöra en grund för lärande.

Enligt min analys, kännetecknas kvalitativt samspel av att pedagogen accepterar den 
pedagogiska situationens oförutsägbarhet och intar förhållningssättet att osäkerhet är en 
omisskännlig och karakteristisk del av det pedagogiska samspelet. Detta innebär bl a att 
pedagogen avstår från att i förväg bestämma hur det pedagogiska mötet bör bli liksom hur eleven 
bör vara (se ovan). Pedagogen måste vara beredd att oupphörligen revidera sin uppfattning om 
elevens personliga kvaliteter och förmågor liksom elevens sätt att hantera och förhålla sig till skilda 
kunskapsområden och företeelser. Vidare omfattar oförutsägbarheten både lärarens och elevens 
meningsskapande, lärande och utveckling i den pedagogiska situationen. Förhållningssättet skapar 
utrymme för det oväntade och innebär därför en potential för kreativitet (von Wright, 2000). 
Förhållningssättet skulle till viss del även kunna beskrivas som en tillit till både eleven och det 
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pedagogiska sammanhanget. 

5.2.3  Perifera kännetecken eller didaktiska grepp

5.2.3.1  Icke resultatinriktat tänkande

Enligt min analys, kännetecknas kvalitativt samspel av att pedagogen skapar utrymme för 
elevers icke resultatinriktade tänkande. Det icke resultatinriktade tänkandet är ett fritt och 
spontant tänkande som människan hemfaller åt i stunder då omgivningen inte söker styra  (eller inte
lyckas styra) tänkandet att följa vissa banor genom att t ex uppfordra till uppmärksamhet eller 
respons. Detta tänkande är ett grundläggande mänskligt behov och utgör grunden för våra moraliska
omdömen. Om det icke resultatinriktade tänkandet inte tillgodoses får vi genom nedsatt omdöme 
svårare för att problematisera vad som är ont och gott. Tänkandet är erfarenhetsbaserat och innebär 
en möjlighet för oss att inta andra individers perspektiv. von Wright (2000, s. 182) menar därför att 
”Det onda sker inte för att vi tänker onda tankar, utan det onda sker då vi avstår från tänkandet”. 
von Wright (ibid) pekar på vikten av att pedagogen tar hänsyn till detta i undervisningsplanering 
men poängterar samtidigt att varken innehållet eller meningen i detta tänkandet kan bestämmas. 
Tänkandet uppstår heller inte automatiskt då eleverna blir sysslolösa en stund. Däremot behöver det
ske i ensamhet, dock inte i isolering. Med tanke på att skolan har ett socialt uppdrag med uppgift att
utveckla ett moraliskt förhållningssätt hos elever blir slutsatserna om det icke resultatinriktade 
tänkandet betydelsefulla. Genom undervisningens organisering blir pedagogen indirekt ansvarig för 
elevernas moraliska utveckling. von Wright menar att detta innebär ytterligare en moralisk 
dimension för pedagogers förhållningssätt. Om lärare ständigt uppfordrar till aktivitet och 
uppmärksamhet får det som konsekvens att elever aldrig får möjlighet att ”smälta” sina intryck och 
dra moraliska slutsatser kring upplevda händelser och skeenden. 

5.2.3.2  Upprätta en emotionell anknytning

Enligt min analys, kännetecknas kvalitativt samspel av att pedagogen i sin undervisning söker
anknyta till elevernas uppmärksamhet och deras själv för att åstadkomma en emotionell 
anknytning till lärostoffet. von Wright (2000) skriver med referens till Mead att emotioner inte är 
inre känslotillstånd som behöver uttryckas. De är istället en del av de sociala handlingarna. 
Handlingen kan delas in i tre faser varav den första fasen är emotionell. När vi t ex promenerar i 
skogen och tycker oss se något bakom en sten reagerar vi emotionellt och upplever kanske skräck. I 
nästa fas sker en estetisk föreställning om vad som kan vänta bakom stenen. Kanske en björn? I den
sista fasen analyserar vi intellektuellt och tar ställning till situationen. Handlingens första fas är 
emellertid inte är emotionell i betydelsen att man ”uttrycker känslor”. Handlingen har snarare en 
känslomässig karaktär. Underförstått tolkas här att individen i det initiala stadiet av perceptionen 
emotionellt tar ställning till om det är mödan värt med ett fortsatt intresse och/eller hur detta intresse
ska yppa sig. Den första känslomässiga konfrontationen med en inlärningssituation eller med ett 
inlärningsmaterial är därför avgörande för om eleven kommer att uppvisa fortsatt intresse. Det 
emotionella ställningstagandet till den pedagogiska situationen har med andra ord betydelse för 
möjligheten till lärande.

Som en vidareutveckling av ovanstående liksom redogörelsen under kriteriet ”att pedagogen skapar 
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handlingsutrymme, dvs att elevens eget tänkande utmanas” kan nämnas att Marton och Booth 
(2000) talar om vikten av att bygga en relevansstruktur för att motivera eleven i 
inlärningssituationen. Varje inlärningssituation har en relevansstruktur för eleven som erfar den, dvs
situationen förmedlar ett specifikt syfte eller mål, om vad som avkrävs eleven samt vart situationen 
kommer att leda. I relation till målet uppfattar eleven inlärningssituationens olika aspekter som mer 
eller mindre relevanta. Marton och Booth (ibid, s. 185) uttrycker att ”Det är hur den lärande erfar 
situationen som helhet som ger perspektiv på delarna.”. Marton och Booth menar att lärarens 
medvetenhet om den relevansstruktur som kommuniceras i inlärningssituationen innebär att elevens
medvetande och fokusering till viss del kan styras i önskvärd riktning. Genom att medvetet bygga 
en relevansstruktur, dvs hjälpa eleven att förstå det specifika kunskapsinnehållets relevans, kan 
eleven lättare motiveras till inlärning. Konkret innebär förfaringssättet att väcka elevens intresse 
och motivation genom att förbereda inlärningssituationen så att eleven förstår meningsfullheten i att
utveckla den specifika kunskapen. Som exempel på detta ger Marton och Booth en fysiklektion där 
eleverna via lärarens demonstration åskådliggörs ett fysikaliskt fenomen som de utan föregående 
kunskapsinhämtning får ta ställning till. Därefter ombedes eleverna själva söka sin förståelse av 
fenomenet i fråga i en av läraren förelagd text. Om laborationen lyckats väcka elevernas nyfikenhet 
och intresse motiveras eleverna till att söka svar på sina frågor. Kunskapsinnehållet i den förelagda 
texten antar därmed en annan relevansstruktur jämfört med om eleverna först hade konfronterats 
med texten och därefter upplevt lärarens demonstration. Marton och Booth (s. 187) menar att 
”inlärningssituationens relevansstruktur är lärandets drivkraft...”. Den ofullständiga förståelse av 
kunskapsobjektet som eleverna inledningsvis erfar utmanar eleverna att söka mer kunskap för att få 
svar på sina frågor och därmed nå en mer fullständig förståelse. Marton och Booth menar att 
relevansstrukturen kan skapas genom att utgå från elevernas egna frågor och livsvärld.

5.2.3.3  Elevens förståelse och hantering av lärostoffet
  
Enligt min analys, kännetecknas kvalitativt samspel av att pedagogen söker få insikt i elevens 
förståelse av det specifika lärostoffet liksom hur eleven genom att tänka, skriva och läsa om 
lärostoffet kan hantera denna förståelse.  Alexandersson (1994) menar att denna kunskap är 
betydelsefull för att pedagogen ska kunna stödja eleven i riktning mot ett lärande. Det handlar om 
att få insikt i elevens inre metod för att kunna välja en ändamålsenlig yttre metod, dvs 
undervisningsmetod.

Marton och Booth (2000) menar att pedagogik bland annat innebär att inta den lärandes perspektiv. 
Det handlar om att förstå hur eleven erfar kunskapsstoffet i inlärningssituationen liksom hur denna 
förståelse kan förändras och utvecklas. Läraren bör därför söka identifiera elevens lärandeobjekt, 
dvs de kritiska aspekter av lärostoffet som eleven bör erfara för att inlärningssituationen ska kunna 
leda till en kunskapsutveckling.

5.2.3.4  Att utmana elevens tänkande

Enligt min analys, kännetecknas kvalitativt samspel av att pedagogen skapar 
handlingsutrymme, dvs elevens eget tänkande utmanas så att ett meningsskapande blir 
möjligt. En förutsättning för att eleven ska kunna skapa mening i det pedagogiska samspelet är att 
elevens reflexiva tänkande aktiveras. Detta aktiveras genom att invanda föreställningar utmanas. 
Självreflektionen kan emellertid utvecklas som en tankestrategi och därmed göras mindre beroende 
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av sitt sammanhang. Elever bör därför uppmuntras till att inta olika perspektiv och problematisera 
för att utmana sina föreställningar (von Wright, 2000).   

Författarna till antologin  Att tolka pedagogikens språk – perspektiv och diskurser (Fritzell (red.), 
2008b) lyfter fram kvalificerade samtal som ett pedagogiskt verktyg för att öka lärares och elevers 
meningsskapande i undervisningen. Kvalificerade samtal har en deliberativ utgångspunkt och 
kännetecknas av solidaritet och respekt för andra (Croona, 2008). I det kvalificerade samtalet får 
deltagarna möjlighet att lyfta fram individuella argument och tolkningar. Då olika synsätt synliggörs
och bryts finns möjlighet till en ömsesidig förståelse (Carlsson & Linnér, 2008).  Fritzell (2008a, 
s.27) menar att arbetsformer som likt kvalificerade samtal inte begränsar sig till ett redan färdigt 
svar utan är mer öppna och på så sätt ger utrymme för olika synsätt har större möjlighet att skapa 
meningsfullhet i kommunikationen. Genom att individuella utgångspunkter i kunskapsförståelse 
eller värderingar får möjlighet att synliggöras kan dessa också prövas utifrån sin giltighet i ett större
perspektiv.

Med sammanställningen ovan kan studiens första frågeställning ”Hur kan begreppet ’kvalitativt 
samspel’ ringas in som villkor för den optimala lärandesituationen?” anses vara besvarad för vad 
som var möjligt inom ramen för studien. I följande kapitel fokuseras den empiriska studien och de 
tillhörande frågeställningarna. Inledningsvis redovisas för den teoretiska ramen och därefter går jag 
närmare in på undersökningsmetoderna.
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Del II   Den empiriska undersökningen

       6  Teoretiska utgångspunkter och metodologiska 
överväganden
För att söka besvara studiens andra frågeställning, ”Vad karakteriserar de i studien deltagande 
lärarnas syn- och förhållningssätt gentemot elever i det pedagogiska samspelet?” genomfördes en 
empirisk undersökning som omfattade intervjuer av fem lärare samt observationer i deras respektive
praktiker. Med utgångspunkt i det empiriska materialet företogs därefter en diskursanalys för att 
söka urskilja värderingar, syn- och förhållningssätt i form av mer övergripande diskurser som kunde
tänkas få genomslag i det pedagogiska samspelet. Med en jämförelse mellan lärarnas differentierade
syn- och förhållningssätt och kriterierna för kvalitativt samspel kunde därefter studiens tredje 
frågeställning, ”I vilken mån motsvarar lärarnas förhållningssätt ett kvalitativt samspel och hur ter 
sig därför de intersubjektiva villkoren för elevers utveckling och lärande?, besvaras. I denna analys 
kom även Habermas (1988, 1995) diskursteori, kommunikationsteori samt samhällsteori till 
användning. 

Nedan följer en redogörelse för den empiriska undersökningens teoretiska utgångspunkter och 
metodologiska överväganden. Forskningsansats, teoretiska perspektiv och metoder för 
undersökningens genomförande redovisas, liksom deras koppling till studiens syfte och 
frågeställningar.

6.1  Habermas kritiska diskurs-, kommunikations- och samhällsteori 

I den kritiska diskursanalys som Linnér (2005) företog kom Habermas (1988, 1995) kritiska 
diskurs-, kommunikations- och samhällsteori att användas för att belysa diskursernas sociala 
konsekvenser. Så blev även fallet i min undersökning. Habermas (ibid) har formulerat en 
socialfilosofisk teori som består av flera sammanflätade teorier (i vilken de ovan nämnda teorierna 
ingår) där han problematiserar det mänskliga handlandets bakomliggande förnuft kopplat till 
övergripande diskurser för samhällelig integration.

Det mänskliga handlandet grundas på olika former av rationalitet, praktiskt förnuft. Rationaliteter 
utgör i grunden olika diskurser med normerande synsätt som vägleder individen i praktiska 
situationer där det handlar om att välja mellan olika handlingsalternativ. I sin diskursteori skiljer 
Habermas (1995) på tre olika slags praktiskt förnuft: pragmatisk, etisk och moralisk rationalitet. För
att hantera moraliska, etiska eller pragmatiska frågor i praktiska situationer kommer motsvarande 
rationalitet till användning. Pragmatiska problem, där målet och värdena för handlingen är givna, 
handlar om att individen ska ta ställning till vilket av handlingsalternativen som är mest 
ändamålsenligt vad gäller att uppnå det önskvärda målet. Individen utgår då från en målrationalitet, 
en pragmatisk rationalitet. När det gäller rena värdefrågor, dvs när individen ska ta ställning till 
olika handlingsalternativ utifrån värderingar om vad som utgör det önskvärda och det goda, utgår 
individen istället från en etisk rationalitet. Det rör sig t ex om frågor som vilket sorts liv man vill 
leva, vilken sorts person man vill vara, hur man vill att världen ska se ut, vilka värden man vill 
upprätthålla med sina handlingar. Den etiska rationaliteten kan vara välgrundad och 
genomreflekterad av individen själv men kan även utgå från mer kulturellt och traditionellt givna 
värden som inte har sin grund i ett kritiskt reflekterat ställningstagande. Den moraliska 
rationaliteten tillämpas i moraliska frågor där handlingsvalet bygger på vad som betraktas som rätt 
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eller rättvist (Habermas, 1995).

De tre formerna av praktiskt förnuft bildar utgångspunkt för praktiska ställningstaganden på ett 
individuellt plan. Därutöver introducerar Habermas (1988) den kommunikativa rationaliteten som 
utgångspunkt för kollektiva beslutsprocesser i sociala situationer. Den kommunikativa rationaliteten
kan betraktas som en sorts övergripande rationalitet utifrån vilken praktiska frågor och problem 
gemensamt förhandlas och sorteras in som just pragmatiska, etiska eller moraliska frågor. Den 
kommunikativa rationaliteten utgör i sig inte en uppsättning handlingsnormer utan är istället en 
procedur för att pröva olika normers giltighet utifrån samtliga aktörers intressen. Man diskuterar då 
inte i första hand frågor utifrån olika handlingsalternativ där mål och ingående värden är givna och 
bestämda i förväg. Istället kommer man överens om vilka värden som bör upprätthållas och vilka 
mål som handlingarna bör leda till. Även om t ex den moraliska rationaliteten tillämpad på det 
individuella planet inte i första hand orienterar sig mot den egna framgången, utgår den likväl från 
ett subjektivt, om än stundtals kollektivt fastställt traditionellt, antagande om vad som utgör en 
rättvis handling i allmänhet. Andra individer som blir föremål för handlingen framstår därmed mer 
som föreställda andra än som reella individer med egna viljor och föreställningar om vad som utgör 
ett rättvist handlande. Med den kommunikativa rationaliteten blir det istället möjligt att 
intersubjektivt förhandla om det praktiska förnuftet och gemensamt bestämma de i situationen 
ingående värdena. Habermas (ibid) legitimerar förfarandet med att det inte finns en metadiskurs 
som vi kan luta oss mot när det gäller att ta ställning till om ett problem är en fråga om vad som är 
ändamålsenligt, gott eller rättvist. Den klassiska, aristoteliska uppfattningen om att det praktiska 
förnuftet, phronesis, utvecklas av sig självt genom återkommande praktisk tillämpning (som bl a 
Colnerud, 2004, lyfter fram), blir enligt Habermas svår att hävda när flera individers viljor ska enas 
för ett gemensamt mål. Habermas menar istället att den praktiska förnuftsgrunden bör utvecklas 
med utgångspunkt i en deliberativ process. Det är de gemensamt överenskomna värdena och målen 
som ska vägleda det praktiska handlandet.

I sin kommunikations- och handlingsteori visar Habermas (1988) just på att man i den 
mellanmänskliga interaktionen kan inta två motsatta förhållningssätt. Det rör sig om två möjliga 
handlingstyper: strategiskt handlande och kommunikativt handlande. Det strategiska handlandet är 
framgångsorienterat, dvs individen fokuserar främst på den egna framgången och är benägen att 
söka påverka övriga deltagare i interaktionen och använda dem som medel för att uppnå sina mål. 
Kommunikativt handlande är däremot förståelseorienterat och har sin grund i en kommunikativ 
rationalitet. Individen är här visserligen också inriktad på att uppnå vissa mål, dock inte primärt för 
egen vinnings skull. Aktörerna inriktar sig istället på att koordinera sina handlingar för att i första 
hand uppnå ömsesidig förståelse. Utifrån den gemensamma förståelsen kan mål och värden därefter 
inrätta sig och kollektivt förhandlas.

Habermas (1988) framhåller fyra anspråk som måste uppfyllas för att handlingen ska kunna 
betecknas som kommunikativt inriktad: ”Att  uttrycka sig förståeligt, att ge (lyssnaren) något att 
förstå, att därvid göra sig förstådd, och att uppnå en inbördes förståelse” (ibid, s. 78). Innehållet i 
utsagorna måste vara sant och talaren bör uttrycka det på ett trovärdigt sätt så att en atmosfär av 
tillit blir möjlig. Yttrandet bör dessutom vara relevant med hänsyn till överenskomna normer och 
värden. Habermas menar att förståelseprocessens mål är att skapa ”ett samförstånd som utmynnar i 
den intersubjektiva gemenskapen av ömsesidig förståelse, gemensamt vetande, ömsesidigt 
förtroende och inbördes överensstämmelse” (s. 78).

I sin samhällsteori åskådliggör Habermas (1988) hur det mänskliga handlandets bakomliggande 
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rationalitet kan kopplas till mer övergripande samhälleliga värdediskurser. Habermas (ibid) 
introducerar ett samhällsbegrepp med två nivåer: system och livsvärld. System och livsvärld ska här
betraktas mer som analytiska begrepp än reella sfärer av samhället. Med utgångspunkt i en 
definition av samhälle som ett handlingssammanhang för socialt integrerade grupper urskiljer 
Habermas två aspekter av samhällelig integration: Social- och systemintegration. Socialintegration 
relaterar sig till konsensusbildande mekanismer som resulterar i förståelseorienterade handlingar 
eller kommunikativa handlingar. Dessa handlingar, menar Habermas, hör hemma inom 
livsvärldsperspektivet. Integrationen baseras här främst på samförstånd via förståelseinriktad 
kommunikation. Systemintegration relaterar till bytes- och maktmekanismer som resulterar i 
strategiska handlingar vilka hör hemma inom systemet. Båda perspektiven förekommer i det 
kommunikativa samspelet människor emellan och kan betraktas som nödvändiga för det moderna 
samhällets funktioner. När systemet i allt för stor utsträckning tillåts dominera över livsvärlden 
uppstår emellertid problem i samhället. Detta gäller specifikt i verksamheter som t ex skola och 
vård, som bör präglas av mer förståelseinriktad kommunikation.  

I Diskurs, rätt och demokrati (1995) finns några av de texter samlade i vilka Habermas utvecklar en
diskursteori om rätten och den demokratiska rättsstaten. Diskursteorin ger här legitimitet åt den 
kommunikativa rationaliteten utifrån den demokratiska rättsstatens behov. De demokratiska 
beslutsprocesserna är den bärande kraften för att den demokratiska andan och den demokratiska 
rättsstaten i sig ska kunna upprätthållas. I det mångkulturella och ur värdesynpunkt pluralistiska 
samhället framtonar dessutom specifikt behovet av att koordinera värden och viljeyttringar. För att 
möjliggöra integration och erkännande av minoriteter har den kommunikativa rationaliteten i 
Habermas mening därför en given plats i det moderna samhället.

För att kunna besvara studiens tredje frågeställning: ”I vilken mån motsvarar lärarnas 
förhållningssätt ett kvalitativt samspel och hur ter sig därför de intersubjektiva villkoren för elevers 
utveckling och lärande?” framstod inte diskursanalysen tillräcklig som underlag för att kunna företa
den påföljande analysen gentemot värderingsramen ”kvalitativt samspel”. Orsaken till detta var att 
diskursanalysen inte skiljde mellan ett reellt förståelseinriktat förhållningssätt med en 
kommunikativ rationalitet som utgångspunkt och ett mer pseudo-kommunikativt förhållningssätt 
som istället utgick från i förväg givna värden (och därför inte hade den kommunikativa 
rationaliteten som utgångspunkt). För att kunna värdera om lärarnas förhållningssätt verkligen 
innebar att de kunde bemöta elevernas subjektiviteter såsom de framträdde i den innevarande 
stunden och därför även var beredda att kommunikativt förhandla om mål och värden blev det 
nödvändigt att först analysera det empiriska materialet utifrån Habermas (1988, 1995) teorier. På så 
sätt kunde även diskurserna i resultatet kopplas till socialteoretiskt vedertagna rationaliteter för 
mänskligt handlande liksom knytas an till större samhälleliga värdediskurser som Habermas (ibid) 
menar ligger till grund för samhällelig integration.

          6.2  von Wrights pedagogiska rekonstruktion av G. H. Meads teori om 
människors intersubjektivitet

Som framgått tidigare i texten intar von Wrights (2000) pedagogiska rekonstruktion av G. H. Meads
teori om människors intersubjektivitet en central roll i min studie. Eftersom jag redan ingående 
redogjort för den pedagogiska rekonstruktionens innebörder vill jag här bara kort påminna om 
vilken funktion rekonstruktionen har i min empiriska undersökning. Som framgått tidigare 
baserades den teoretiska sammanställningen av vad som kan tänkas känneteckna ett kvalitativt 
samspel till stora delar på von Wrights (ibid) pedagogiska rekonstruktion av G. H. Meads teori om 
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människors intersubjektivitet. Med den teoretiska sammanställningen som värderingsram blev det 
möjligt, att i den empiriska undersökningen göra jämförelser med det empiriska materialet. På så 
sätt kunde studiens tredje frågeställning besvaras; ”I vilken mån motsvarar lärarnas förhållningssätt 
ett kvalitativt samspel och hur ter sig därför de intersubjektiva villkoren för elevers utveckling och 
lärande?”. Här ska dock påpekas att jämförelsen med värderingsramen kvalitativt samspel inte 
utgjorde en utvärdering i ordets reella betydelse. På grund av att diskurserna artikulerades på olika 
sätt kunde värderingsramens samtliga kriterier inte strikt tillämpas i analysen av samtliga diskurser. 

6.3  En kritisk diskursanalytisk utgångspunkt

Då jag inledningsvis studerade det empiriska materialet fick jag till viss del inblick i lärarnas 
förhållningssätt genom de attityder och synsätt som explicit kommunicerades. Vid en närmare 
granskning började emellertid skillnader och betydelser träda fram som snarare byggde på implicita 
ställningstaganden. En insikt växte fram om att jag kunde få en djupare förståelse genom att se 
bortom ordens lexikaliska betydelser och istället fokusera på de förnuftsmässiga ställningstaganden,
synsätt och värderingar som kunde antas ligga bakom utsagorna. Det diskursanalytiska 
angreppssättet framstod här som ändamålsenligt för att kunna synliggöra de reella bemötanden 
elever kunde förmodas få erfara. Diskursanalysen möjliggjorde även att lärarnas enskilda 
värderingar och synsätt kunde kopplas till mer övergripande samhälleliga diskurser och därigenom 
lyftas ur sin kontext och problematiseras på en mer generell nivå. Den kritiskt diskursanalytiska 
ansatsen möjliggjorde även att lärarnas syn- och förhållningssätt kunde problematiseras för dess 
konsekvenser beträffande hur elevers identiteter och kunskaper konstruerades.

6.3.1  Den diskursiva vändningen

Diskursbegreppet har under senare decennier i allt större utsträckning vunnit terräng inom de 
samhällsvetenskapliga och filosofiska disciplinerna och inneburit konsekvenser för angreppssätt i 
centrala pedagogiska frågeställningar (Carlsson, 2006; Fritzell (red.), 2008b; Lund & Sundberg, 
2004). Diskursbegreppet fick sin betydelse i och med den diskursiva vändningen som är ”Den 
omsvängning inom samhällsvetenskaperna som med utgångspunkt i dialektiken sätter språket i 
centrum...” (Carlsson, 2006, s. 46). Man uppmärksammar språkets konstitutiva funktion och dess 
betydelse för vår syn på verkligheten. Fokus flyttas därmed från språkets representativa roll, dvs 
som återspeglande och beskrivande vår tillvaro, till dess funktion att konstruera och reproducera 
verkligheten. Via det skrivna språket liksom i kommunikationen människor emellan produceras 
talhandlingar som får betydelse för vår uppfattning av verkligheten. Man talar om talets 
performativitet och menar att språket är en social handling som åstadkommer effekter (Fritzell 
(red.), 2008b). Denna syn på språket bygger på den poststrukturalistiska språkfilosofi som 
utvecklades i kölvattnet efter Ferdinand de Saussures  idéer i början av 1900-talet (Winther 
Jörgensen & Philips, 2000). Med den diskursiva vändningen kommer det sociala samspelet i 
blickpunkten och betydelsen av intersubjektiviteten uppmärksammas. Intersubjektiviteten anses 
föregå subjekten och betraktas därför som konstituerande för människors subjektiviteter (Fritzell 
(red.), 2008b; von Wright, 2000). 

6.3.2  Vad är en diskurs?

Utifrån talhandlingar som kommuniceras i mellanmänskliga möten liksom i texter som produceras 
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kan olika värderingar och synsätt urskiljas. Dessa värderingar och synsätt kan på en övergripande 
nivå benämnas som diskurser. Diskurs är alltså ett teoretiskt begrepp som används för att på 
metanivå beskriva specifika sätt att förstå, betrakta och tala om världen. En diskurs är därför 
normerande så tillvida att den legitimerar och dislegitimerar olika synsätt, beteenden, handlingar 
och talhandlingar. Diskurser kan t ex vara knutna till specifika ämnesområden (t ex fysikdiskurs) 
men kan också operera över bredare perspektiv och ämnesområden i samhället (t ex 
effektivitetsdiskurs). Flera diskurser kan emellertid konkurrera inom samma sociala fält och kämpa 
om att få avgöra vad som är sant och riktigt, om att få ge sin bild av verkligheten. Genom 
människors talhandlingar (inklusive textproduktion) och handlingar reproduceras diskurserna vilket 
leder till att värderingarna och synsätten befästs. Diskurser innebär även konsekvenser för hur 
identiteter och sociala relationer konstrueras och bidrar därför till att skapa och upprätthålla 
maktrelationer av skilda slag (Winther Jörgensen & Philips, 2000).

Då människor i det vardagliga livet ofta använder språket på ett omedvetet och oreflekterat sätt och 
därigenom upprätthåller konventioner för hur världen betraktas vara konstruerad, blir det angeläget 
för vetenskaplig forskning att förhålla sig till detta (Fritzell (red.), 2008b). Genom att undersöka och
synliggöra diskurser som ligger till grund för människors handlingar kan en större kunskap nås om 
de föreställningar som styr människors vardag. Insikten om de implicita, bakomliggande 
värderingarna och synsätten kan i sig möjliggöra ett större individuellt ansvarstagande och i 
förlängningen en förändring.

När lärarna i min undersökning ger uttryck för olika diskurser kring pedagogiskt samspel kan dessa 
diskurser vara det sammanlagda resultatet av t ex lärarnas egna värderingar, synsätt och 
ställningstaganden, den kommunala skolenhetens uttalade profil, formuleringar i nationella 
styrdokument för skolan, utbildningspolitiska beslut, synsätt som kommuniceras i medier och i den 
pedagogiska forskningen, skolans nedärvda synsätt och normer etc. 

6.3.3  Diskursanalys

Diskursanalys ska inte betraktas som en specifik ansats utan snarare som flera multidisciplinära och 
tvärvetenskapliga ansatser som kan tillämpas inom olika typer av undersökningar och områden. 
Olika diskursanalytiska positioner har skilda synsätt och definitioner på hur t ex analysen ska ske 
och vad som egentligen ska betraktas som diskurs (Winther Jörgensen & Philips, 2000).  I min 
undersökning utfördes inte diskursanalysen som en strikt lingvistisk analys, där grammatiska 
element, ordföljder etc fokuseras och analyseras. Detta var i praktiken inte möjligt eftersom lärarnas
svar nedtecknades med papper och penna vilket innebar att det fanns risk för att enstaka ord 
tappades bort, kom i fel ordning etc. Med en ljudupptagning via bandspelare skulle detta emellertid 
kunna undvikas. Se dock under rubriken ”Reliabilitet och validitet” för vidare diskussion kring 
detta. I undersökningen ansågs det emellertid inte ändamålsenligt och därmed heller inte relevant att
fokusera på meningsbyggnad och dylikt för att kunna erhålla kunskap om lärares förhållningssätt i 
det pedagogiska samspelet. Ett sådant förfarande ansågs närmast utgöra ett hinder för en djupare 
förståelse. I stället fokuserades de bakomliggande värderingarna och synsätten som befanns ligga 
bakom utsagorna. Likt den analys som Linnér (2005) företog kan analysen i detta avseende hellre 
sägas vara inspirerad av kritisk diskursanalys än utgöra en diskursanalys i dess striktare bemärkelse.
Vid diskursanalysen urskiljdes tre av de fem diskurser som Linnér (ibid) fann vid sin analys av 
lärares samtal kring ett etiskt dokument. Linnér inspirerades i sitt projekt av Faircloughs kritiska 
diskursanalys. I min undersökning användes, förutom denna diskursanalys, även ett begrepp från 
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Laclau & Mouffes (Winther Jörgensen & Philips, 2000) diskursteori för att belysa det empiriska 
materialet. 

En viktig utgångspunkt för diskursanalysen är en kritisk inställning till kunskap som betraktas som 
självklar. Eftersom kunskap är kulturellt och historiskt situerad utgör den inte en objektiv sanning. 
Vår syn på oss själva och världen skulle kunna vara annorlunda och kan också förändras över tid. 
På den diskursiva nivån konkurrerar olika diskurser om att både förändra och reproducera 
verkligheten. Eftersom en objektiv sanning om världen inte kan nås bör istället diskursiva processer
analyseras där diskurser konstrueras. En uppgift för diskursanalysen är att synliggöra hur människor
kategoriseras och huruvida detta påverkar deras handlingsförmåga. För diskursanalysen 
tillhandahåller Fairclough begreppet diskursordning, ett begrepp som saknas i diskursteorin. 
Diskursordning definieras som summan av alla de diskurser som förekommer inom en social domän
och som konkurrerar om att få beskriva verkligheten. Diskursordningen är inte fast utan föränderlig 
över tid på grund av det dialektiska förhållandet mellan diskursordning och språkbruk. När den 
existerande diskursordningen utmanas av andra synsätt och värderingar kan nya diskurser införlivas
och/eller befintliga diskurser utvidgas eller försvinna. Då diskurser från andra diskursordningar 
införlivas i sin helhet eller artikuleras på ett nytt sätt är det ett uttryck för interdiskursivitet och ett 
tecken på sociokulturell förändring. Diskursiva praktiker med konventionellt sammansatta diskurser
kan istället betraktas som drivkrafter som arbetar för att upprätthålla den dominerande 
diskursordningen och den härskande sociala ordningen. Intertextualitet är ett annat begrepp inom 
kritisk diskursanalys som innebär att texter och språkbruk bygger på andra texter. I manifest 
intertextualitet är det mer uppenbart att man bygger på andra texter då det t ex öppet hänvisas till 
dessa texter. Det kan tyckas finnas oändliga möjligheter till att förändra existerande diskurser och 
diskursordningar och därmed verka för social utveckling. I realiteten begränsas emellertid den 
diskursiva praktiken av andra sociala praktiker där olika maktrelationer gör det svårt att ändra 
existerande diskursiva strukturer (Winther Jörgensen & Philips, 2000). 
    
I Faircloughs kritiska diskursanalys skiljer man på diskursiva praktiker och andra sociala praktiker. 
Detta innebär att det finns fenomen som inte har en lingvistisk – diskursiv karaktär (till skillnad mot
diskursteorin, där allt ses vara ett resultat av diskurser.). Diskursiv praktik är en sammanfattning på 
metanivå av den praktik med vilken diskurser kommuniceras. Diskursiv praktik utövas i en social 
praktik med konsekvens att kunskap, identiteter och sociala relationer konstrueras på specifika sätt, 
dvs utifrån specifika diskurser. I diskursiv praktik är diskurs både konstituerande och konstituerad, 
dvs diskursen konstituerar den sociala världen samtidigt som diskursen konstitueras av utövaren. 
Den diskursiva praktiken reproducerar alltså inte strikt en redan existerande diskursiv struktur utan 
ifrågasätter och förändrar de givna ramarna (Winther Jörgensen & Philips, 2000). 

Vid bestämning av vad som utgör en diskurs, dvs var en diskurs slutar och andra tar vid, bör man 
uppmärksamma när den diskursiva praktikens förekommande element artikuleras i betydelser som 
är oförenliga med den specifika diskursens betydelsefixering (Winther Jörgensen & Philips, 2000). 
Winther Jörgensen & Philips (2000) pekar emellertid på svårigheten att utröna detta och menar att 
varken Faircloughs kritiska diskursanalys eller andra diskursanalytiska angreppssätt ger klara 
direktiv beträffande detta. Författarna föreslår därför att man som forskare främst ser diskurs som 
ett analytiskt begrepp för att skapa en ram för sin undersökning och att avgränsningen därför görs 
strategiskt i förhållande till forskningens syfte. Laclau & Mouffes diskursteori (Winther Jörgensen 
& Philips, 2000) tillhandahåller begreppet det diskursiva fältet som benämning på alla de 
möjligheter som diskursen utesluter. Eftersom en diskurs konstitueras i relation till vad som ligger 
utanför dess gränser, utgör det diskursiva fältet det utmanande område av skilda diskurser som 
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ständigt riskerar att förändra diskursen.
 
Utgångspunkten för kritisk diskursanalys är uppfattningen att diskurs fungerar ideologiskt. 
Diskursiva praktiker bidrar till att skapa och upprätthålla asymmetriska maktrelationer mellan 
sociala grupper vilket betraktas som ideologiska effekter. Kritisk diskursanalys är kritisk i 
betydelsen att man ser det som forskningens uppgift att synliggöra den diskursiva praktikens roll 
vad gäller att upprätthålla ojämlika maktförhållanden. Det övergripande syftet är att bidra till social 
förändring i riktning mot mer symmetriska maktförhållanden. För Fairclough är det därför inte 
tillräckligt med enbart en textanalys för att förstå de diskursiva konsekvenserna för den sociala 
praktiken. I stället förordar Fairclough ett tvärvetenskapligt perspektiv där textanalysen kombineras 
med en social analys med hjälp av en sociologisk teori. Fairclough uttalar emellertid inga riktlinjer 
för i hur stor utsträckning som social analys bör bedrivas eller vilka sociologiska teorier man kan 
eller ska använda (Winther Jörgensen & Philips, 2000).  

6.3.4  En fyrdimensionell modell som utgångspunkt för diskursanalysen

Fairclough (Winther Jörgensen & Philips,2000) åskådliggör med en tredimensionell modell 
relationen mellan diskursiv text (dvs en kommunikativ händelse som kan vara skriftlig eller 
muntlig) och andra praktiker. I figur 1 visas en något modifierad modell för att belysa dialektiken 
mellan de olika praktikerna. Här kompletteras med två av de tre tillägg som Carlsson (2006) gör i 
sin modell, nämligen pedagogisk och samhällelig praktik. Pedagogisk praktik utgör i min 
undersökning den specifika sociala praktik vari den diskursiva praktiken utövas. Pedagogisk praktik
intar här en särställning bland andra sociala praktiker då det är i mötet med eleverna som lärarnas 
diskurser realiseras och får implikationer. De diskursiva mönster som artikuleras i undervisningen 
får betydelse för hur det pedagogiska samspelet med den enskilde eleven gestaltas. Genom att 
komplettera modellen med pedagogisk praktik synliggörs även den betydelse som den pedagogiska 
praktiken har beträffande möjligheten att förändra lärarnas diskurser. Det dialektiska förhållandet 
mellan diskursiv praktik och pedagogisk praktik innebär möjligheter till diskursiva förändringar. 
Som nämnts tidigare är diskursanalysens utgångspunkt att språkbruket har en betydelsefull roll i 
produktionen av diskurser. När lärare kommunicerar med elever utifrån en specifik diskurs kan 
denna omformuleras under påverkan av eleverna. Bernstein (2000) menar att det är i mötet med 
eleven som den pedagogiska situationens bakomliggande asymmetriska maktförhållanden kan 
reduceras och förändras. Via t ex elevernas invändningar och protester mot en pedagogisk kontext 
som inte betraktas som ändamålsenlig finns det möjlighet att påverka diskursiva mönster vilket i 
förlängningen kan leda till att en destruktiv maktstruktur kan förändras.

Carlsson (2006) tydliggör att modellens praktiker utgör skilda sidor av den pedagogiska praktiken. 
De kan emellertid betraktas mer som analytiska begrepp än som rent konkreta sammanhang. 
Samhällelig praktik är den sociala praktik och ”vidare kontext...” som ger ”skrivna eller oskrivna 
ramar och förutsättningar för människors privata och gemensamma angelägenheter”. Det kan då 
handla om ekonomiska, politiska och ideologiska fenomen både i statens och i det civila samhällets 
olika instanser.” (ibid, s. 22).

Modellen i figur 1 konkretiseras på följande sätt: I en undervisningssituation (pedagogisk praktik) 
kommunicerar läraren med eleverna med utgångspunkt i en specifik diskurs (lärarens talhandlingar 
är den diskursiva texten och denna återspeglar den specifika diskursen). På ett metaplan utgör 
lärarens talhandlingar (diskursiva texter) sammantaget den diskursiva praktiken. Den diskursiva 
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praktiken påverkar den pedagogiska praktiken t ex vad gäller elevers möjligheter till utveckling och 
lärande, hur elevers identiteter konstrueras, vad som räknas som kunskap och hur undervisningen 
och det pedagogiska samspelet utformas. Lärares diskursiva praktik påverkas i sin tur av eleverna i 
den pedagogiska praktiken vilket innebär att den diskursiva texten kan förändras, dvs lärarens 
diskurs kan ändra utseende eller bytas ut mot andra diskurser. Med andra ord kan t ex läraren välja 
att i större utsträckning bejaka elevens behov och intressen då läraren märker att detta leder till att 
eleven i större utsträckning engageras i sitt skolarbete. Lärares diskursiva praktik påverkas ytterst 
även av andra samhälleliga praktiker, t ex Skolverket, staten, den pedagogiska forskningen och 
medier.

FIGUR 1  Modell över den dialektiska relationen mellan diskursiv text och olika praktiker. Figuren är inspirerad
av Carlssons (2006) modell som i modifierad form har Faircloughs tredimensionella modell som förebild.

Vid intervjuerna fick lärarna möjlighet att redogöra för sin syn på pedagogiskt samspel och 
undervisning. Intervjuerna kan på så sätt betraktas som en diskursiv praktik i sig eftersom lärarnas 
svar innebar att vissa diskurser uttalades, producerades och därmed upprätthölls. I en del fall blev 
svaren resonemang där lärarna steg för steg kom fram till sina synsätt. Lärarna producerade 
emellanåt även svar som sedan togs tillbaka eller utvidgades och förtydligades. Intervjuerna blev på
så sätt en process där lärarna tydliggjorde både för sig själva och för undertecknad sina syn- och 
förhållningssätt. Även om denna diskursiva process i sig inte analyserades i undersökningen kan 
den dock förmodas ha viss betydelse i lärarnas produktion och reproduktion av diskurser. Studier 
visar att lärare som blir medvetna om och får tillfälle att reflektera kring sin outtalade praktiska teori
även kan utveckla densamma (Alexandersson, 1994).

I min analys av det empiriska materialet använde jag mig av de begrepp som tagits upp ovan i 
redogörelsen för diskursanalysen, dvs begreppen diskursordning, interdiskursivitet, manifest 
intertextualitet och det diskursiva fältet. I resultat- och diskussionskapitlet liksom i den generella 
diskussionen användes därutöver även begreppen i den fyrdimensionella modellen ovan, dvs 
diskursiv text, diskursiv praktik, pedagogisk praktik och samhällelig praktik. 

Utifrån ett diskursanalytiskt synsätt kan alltså lärares värderingar, syn- och förhållningssätt 
betraktas som delar av mer omfattande diskurser. Detta öppnar upp för en förståelse för att 
individuella synsätt och ställningstaganden ytterst grundas i större samhälleliga skeenden och 
diskurser som kanske sträcker sig längre än den enskilde individens egentliga intressesfär. Det är 
dessutom inte säkert att lärarna själva är medvetna om vilka diskurser de kommunicerar eller dess 
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konsekvenser för hur identiteter och kunskaper konstrueras i deras pedagogiska praktiker. Via en 
kritisk diskursanalys kan emellertid lärares värderingar och synsätt synliggörs och därmed också på 
ett medvetet plan värderas utifrån sina konsekvenser för elevers utvecklingsmöjligheter. Med en 
kartläggning av vilka diskurser som förekommer inom ett socialt fält kan det bli möjligt att 
medvetet ta ställning till dessa vilket i sin tur innebär möjligheter till förändringar.

6.4  Ett enhetligt angreppssätt

Wrights (2000) pedagogiska rekonstruktion liksom sammanställningen av vad som kan känneteckna
ett kvalitativt samspel har båda en intersubjektivistisk ståndpunkt vad gäller hur kunskap och 
identiteter konstrueras. Diskursanalysen kan tolkas dela denna ståndpunkt emedan den 
intersubjektivitet som tar form utifrån en specifik diskurs påverkar de i situationen deltagande 
aktörerna. Fritzell (red.), (2008b) menar att utbredningen av diskursanalysen inom det vetenskapliga
området kan uppfattas som att subjektsfilosofin utmanas till förmån för mer intersubjektivistiska 
synsätt. Habermas (1988, s. 78) formulerar sig, som nämnts tidigare, kring intersubjektiviteten i 
termer av  gemenskap av ”ömsesidig förståelse” som den mellanmänskliga kommunikationens mål. 
Studiens teoretiska ram, metod liksom värderingsram utgör med andra ord ett sammanhängande och
enhetligt angreppssätt som möjliggör att de intersubjektiva villkoren för elevers 
utvecklingsmöjligheter kan utvärderas. Studiens intersubjektivistiska ståndpunkt ska emellertid inte 
misstolkas som ett förnekande av existensen av individuella kunskapskonstruktioner. Jag menar, att 
den individuellt konstruktivistiska kunskapssynen ironiskt nog gör sig gällande även i det 
intersubjektivistiska synsättet: Hur individen själv tolkar sammanhanget (under påverkan av 
omgivningen) inverkar på kunskapsprocessen. Även om individens förutsättningar och förmåga 
därutöver ytterst begränsar kunskapskonstruktionen befinner sig emellertid denna gräns teoretiskt 
sett längre bort än man kanske tror. Jag menar därför, att intersubjektiviteten utgör ett skarpt verktyg
vad gäller att problematisera den pedagogiska handlingen som ett villkor för utveckling och lärande.

6.5  Metoder för den empiriska datainsamlingen

6.5.1  En kritisk hermeneutisk ansats

Den empiriska undersökningen utgår från en kritisk hermeneutisk ansats. Inom hermeneutiken är 
man intresserad av hur människor uppfattar verkligheten. Hermeneutiken söker därför beskriva 
människors livsvärld, dvs den mening individer tilldelar sig själva och de företeelser de omges av. 
Hermeneutiken är också läran om tolkning. Eftersom kunskap om meningsbildning inte kan fås 
genom mätning söker man istället tolka människors beteenden, tal och handlingar. Det handlar om 
att leva sig in i individers föreställningar om världen för att få den kunskap som ofta kallas 
förståelse. Föreställningarna har betydelse på så sätt att de ligger till grund för människors 
handlingar och beteenden (Hartman, 2004).

I min studie var objektet för den empiriska undersökningen några lärares syn- och förhållningssätt i 
det pedagogiska samspelet med elever. Avsikten var att genom främst intervjuer men även med 
några få observationer söka få inblick i lärarnas livsvärld och den mening de tilldelade det 
pedagogiska samspelet. Utgångspunkten var att lärarnas föreställningar har betydelse för de 
förhållningssätt som elever kunde möta i det pedagogiska samspelet. För att söka besvara studiens 
andra frågeställning: ”Vad karakteriserar de i studien deltagande lärarnas syn- och förhållningssätt 
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gentemot elever i det pedagogiska samspelet?” befanns en tolkning nödvändig, både av lärarnas 
utsagor från intervjuerna och de skeenden som iakttogs under observationerna. Det var inte möjligt 
att besvara frågeställningen genom att utföra mätningar av något slag eftersom siffror, med den 
teknik som är möjlig att uppbringa, inte skulle kunna generera information om lärarnas 
meningskonstruktion. En kvantitativ bearbetning i en longitudinell studie skulle visserligen i viss 
mån kunna ge inblick i vad gäller fördelningen av pedagogiskt samspel som färgad utifrån olika 
syn- och förhållningssätt. Man skulle då möjligen kunna få en bild av vilka förhållningssätt elever 
överlag kunde förvänta sig att möta i den pedagogiska praktiken. En sådan undersökning skulle 
emellertid bli allt för omfattande för att kunna rymmas inom ramen för föreliggande studie. 
Dessutom skulle det även då vara nödvändigt att företa en tolkning av något slag för att möjliggöra 
en kategorisering i skilda syn- och förhållningssätt. Den kvantitativa metoden skulle alltså behöva 
kompletteras med en kvalitativ analys. I studien tillämpades istället den kvalitativa ansatsen 
beträffande såväl perspektiv som metod. 

I studien gjordes alltså tolkningar av lärarnas utsagor från intervjuerna liksom av vad som hände 
under observationerna. Visserligen skulle här kunna invändas att lärarnas egna utsagor inte behövde
tolkas utan istället kunde användas i sin rena form för att ge innebörd åt olika 
beskrivningskategorier. En sådan indelning i kategorier innebär emellertid alltid en tolkning. Det är 
den egna förförståelsen som bl a utgör den tolkande linsen i detta avseende. För att få kunskap om 
de reella intersubjektiva villkoren för elevers utveckling och lärande befanns dessutom den tolkande
ansatsen som oumbärlig. Det diskursteoretiska perspektivet pekar på att språket innehåller flera 
betydelsebärande skikt (Winther Jörgensen & Philips, 2000). De reella innebörderna och 
konsekvenserna av talhandlingar är på grund av detta inte alltid synliga och medvetna för individen 
själv. För att få reda på hur lärarnas förhållningssätt i praktiken kunde te sig samt vilka 
konsekvenser de kunde innebära för elevers utvecklingsmöjligheter befanns därför en 
diskursanalytisk tolkning nödvändig. Det diskursanalytiska angreppssättet möjliggjorde att de 
bakomliggande värderingarna och synsätten i lärarnas utsagor kunde identifieras och sammanställas
i större sammanhängande diskurser. Dessa diskurser kunde sedan vidare tolkas och delas in efter 
den rationalitet, dvs praktiska förnuft, som de befanns bygga på. Habermas (1988, 1995) kritiska 
kommunikationsteori problematiserar just det mänskliga handlandets bakomliggande rationalitet 
som länkad till mer övergripande samhälleliga värdediskurser. Identifieringen av diskursernas 
rationaliteter gav bl a stadga åt processen vad gällde att tolka och jämföra diskurserna med vad som 
kännetecknar ett kvalitativt samspel. I undersökningen kunde därefter ytterligare tolkningsprocesser
ta vid beträffande konsekvenserna av lärarnas förhållningssätt för elevers utvecklingsmöjligheter. 
På så sätt blev det möjligt att besvara studiens tredje frågeställning: ”I vilken mån motsvarar 
lärarnas förhållningssätt ett kvalitativt samspel och hur ter sig därför de intersubjektiva villkoren för
elevers utveckling och lärande?”

6.5.2 Triangulering

Det övergripande syftet med den empiriska studien var att söka kartlägga de deltagande lärarnas 
syn- och förhållningssätt för att via analys kunna göra uttalanden om de intersubjektiva villkoren för
elevernas utveckling och lärande. Studien är därmed explorativ till sin karaktär, dvs avsikten var att 
inhämta relevant kunskap för att få en insikt i lärarnas förhållningssätt. Patel och Davidson (2011) 
uttrycker att vid explorativa studier är det vanligt att flera tekniker används för insamling av data för
att möjliggöra en så allsidig belysning av problemområdet som möjligt. I min undersökning valde 
jag datainsamling genom två källor, så kallad triangulering. Dels genomfördes intervjuer med lärare
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där de kunde uttrycka sin syn på pedagogiskt samspel och dels observerades även till viss del 
lärarnas syn- och förhållningssätt i det pedagogiska samspelet så som det tog form i de berörda 
lärarnas pedagogiska praktik. Tyngdpunkten lades dock på den information som intervjuerna bidrog
med då det förelåg praktiska svårigheter vad gällde att i detalj kunna observera och analysera det 
pedagogiska samspelet inom ramen för studiens resurser.

6.5.3  Intervjuer

I en intervju kan personen som intervjuas med egna ord ge uttryck för sin uppfattning om ett 
fenomen. Språket rymmer flera dimensioner där ordens lexikaliska innebörd och meningars 
semantiska betydelser medger ett sätt att tolka och få information om individers livsvärld. De 
värden, syn- och förhållningssätt som underförstått kommuniceras i yttranden kan emellertid även i 
hög grad bidra till en förståelse av individers föreställningar om sin livsvärld (se t ex Linnér, 2005). 
Jacobsen (1993) menar att den kvalitativa intervjun är ett utmärkt verktyg när man vill ha 
information om kvalitativa aspekter. Jag ansåg det därför lämpligt att använda intervjuer som metod
för att samla in information. Genom att intervjua lärare om deras syn på pedagogiskt samspel kunde
i viss mån lärarnas personliga teorier blottläggas. Hur lärare reflekterar och tänker kring sin 
pedagogiska praktik anses ha avgörande betydelse för de handlingar och beteenden som är möjliga 
(se t ex Alexandersson, 1994; Linnér, 2005). Genom att tolka lärarnas utsagor kunde en bild mejslas
ut av lärarnas syn- och förhållningssätt i det pedagogiska samspelet.

Intervjuerna som genomfördes kännetecknades av det som Patel och Davidsson (2011) benämner 
låg grad av standardisering och strukturering. Dessa kan även benämnas semistrukturerade 
intervjuer. En lista över vilka frågeställningar som skulle beröras nedtecknades för att det skulle 
vara möjligt att jämföra lärarnas intervjusvar med varandra. Listan finns med som bilaga sist i 
framställningen (bil. 3). Frågeställningarna strukturerades enligt vad Ekholm och Fransson (1992) 
benämner tratt-teknik. Detta innebär att intervjun inleds med vida, generella frågor för att sedan 
successivt övergå till mer specifika frågor. Ekholm och Fransson (ibid) menar att tratt-tekniken 
möjliggör för den som blir intervjuad att fritt utveckla sina synpunkter och om forskaren anser sig 
behöva mer information kan detaljfrågor ställas. Genom att inledningsvis formulera vida frågor som
”Vad innebär undervisning för dig” och ”Vilka faktorer inverkar på dina val av 
undervisningsformer?” skulle lärarnas beskrivningar kunna röja personliga ställningstaganden och 
synsätt beträffande det pedagogiska samspelet. Därefter skulle  frågor kunna ställas som mer 
ingående fokuserade på just pedagogiskt samspel. Ekholm och Fransson uttrycker emellertid att det 
ibland är lämpligt att göra tvärtom, dvs att först ställa specifika frågor och därefter, som en sorts 
sammanfattning, ställa de vidare frågorna. Denna strategi lämpar sig då den som intervjuas har 
mycket svårt att ta ställning till en vid fråga. Eftersom det var svårt att förutse hur de deltagande 
lärarna skulle förhålla sig till frågorna lämnades öppet för båda strategierna. Frågornas inbördes 
ordning anpassades därför till intervjusituationen och den riktning som intervjusamtalet kom att 
anta. De intervjuade lärarna gavs möjlighet att i viss mån tolka frågorna fritt så att deras personliga 
inställning kunde synliggöras. Då det var viktigt att nå en god förståelse av lärarnas synsätt blev det 
i en del fall nödvändigt att ställa följdfrågor. Följande övergripande frågeställningar användes i 
intervjun: Vad innebär undervisning för dig? Vilka faktorer inverkar på dina val av 
undervisningsformer? Hur ser du på det pedagogiska samspelets betydelse för elevers 
kunskapsutveckling? Är det möjligt för dig att samspela med eleverna i tillräcklig omfattning, dvs 
så mycket som du vill? Om så inte är fallet, vad är det som hindrar att pedagogiskt samspel ska äga 
rum? Vad anser du känneteckna ett pedagogiskt samspel som kan leda till att eleven utvecklas och 
lär sig något? Under intervjuerna dokumenterade jag lärarnas svar med penna och papper.
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6.5.4  Observationer

För att få kunskap om lärarnas förhållningssätt i det pedagogiska samspelet ansåg jag det 
fördelaktigt att kombinera intervjuer med klassrumsobservationer. På så sätt blev det möjligt att få 
inblick i det pedagogiska samspel som eleverna fick erfara i praktiken. Patel och Davidson (2011) 
menar att observationer ofta används som komplement till andra tekniker för att samla in 
information. Observationer gör det möjligt att studera skeenden och beteenden i dess naturliga 
sammanhang i realtid. Avsikten var därför inledningsvis att observationerna skulle utgöra en 
betydande del av resultatredovisningen och visa på t ex överensstämmelser respektive skillnader vid
jämförelse med lärarnas utsagor. Den pedagogiska praktiken är emellertid allt som oftast präglad av 
en komplexitet beträffande skeenden, aktiviteter och socialt samspel (Kernell, 2002). Det blev 
därför inte möjligt att, via observationer, företa en sådan heltäckande kartläggning. För detta krävs 
en avancerad dokumentationsteknik liksom ett nära samarbete forskare och pedagoger emellan 
under en längre tidsrymd. Detta var inte möjligt inom ramen för studien. Observationerna fick i 
slutänden därför inte samma betydelse som intervjuerna när det gällde kartläggningen av lärarnas 
förhållningssätt. Observationerna användes heller inte för att verifiera lärarnas utsagor, utan mer 
som illustrationer för att åskådliggöra hur lärarnas förhållningssätt kunde ta form i relation till 
specifika elevers subjektiviteter. I detta avseende bidrog observationerna med några intressanta 
händelser som möjliggjorde en djupare inblick i lärarnas diskursiva praktik.

6.6  Undersökningsgrupp

Undersökningsgruppen i studien bestod av fem lärare och deras respektive klasser. Lärarna hade 
sina undervisningspraktiker i några medelstora samhällen och eleverna befann sig i ett 
åldersintervall från cirka sju till tolv år. Lärarnas skilda bakgrunder såsom utbildning, 
arbetslivserfarenhet etc tas inte upp i framställningen. En sådan redogörelse kan förvisso 
levandegöra lärarna och dessutom utgöra en intressant bakgrund att relatera resultatet till. Då det 
empiriska materialet kan betraktas som relativt begränsat skulle dylika jämförelser emellertid bli allt
för kontextuella och därmed ha ringa värde. Istället får de skilda diskurser som framträder måla 
fram bilden av lärarna och deras pedagogiska praktiker.

Undersökningen förlades alltså till skolsystemets lägre årskurser. Anledningen till detta, är att jag 
anser att man på denna nivå lägger grunden till elevers inställning till skolan i allmänhet och syn på 
kunskaper, lärande och pedagogiskt samspel i synnerhet. Huruvida elever här upplever sig vara 
personligt engagerade i sitt eget lärande och i verksamheten i stort får troligtvis betydelse för senare
föreställningar. Jag menar att elever på ett tidigt stadium etablerar en syn på sig själva som 
kunskapsvarelse. I läroplanen tydliggörs dessutom skolans uppgift att främja lusten till det livslånga
lärandet (Skolverket, 2011). Det är med andra ord viktigt att elever tidigt blir bejakade och 
involverade i skolans verksamhet för att lärande fortsättningsvis ska kunna förknippas med lust och 
glädje.

6.7  Forskningsetiska överväganden

Patel och Davidson (2011) tar beträffande forskningsetiska överväganden upp fyra huvudkrav som 
forskaren bör beakta. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialkravet och 
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nyttjandekravet.

I samband med att en förfrågan skickades ut till de utvalda skolledarna och personlig kontakt 
upprättades med lärarna lämnades skriftlig information beträffande studien (bil. 1). Här 
informerades om syftet med undersökningen, med vilka metoder som undersökningen skulle 
genomföras samt hur länge undersökningen skulle pågå (informationskravet). Information lämnades
också om att deltagandet var frivilligt och att medverkan när som helst kunde avbrytas 
(samtyckeskravet). Vidare informerades om konfidentialitet beträffande hantering av data 
(konfidentialkravet). I studiens resultatredovisning skulle det inte kunna bli möjligt att identifiera 
enskilda individer, grupper eller specifika skolor. Uppgifterna från undersökningarna skulle även 
förvaras på sådant sätt att obehöriga ej skulle kunna ta del av informationen. Det betonades även att 
den insamlade informationen endast skulle användas för forskningsändamål (nyttjandekravet) och 
att det skulle kunna bli möjligt att ta del av studiens slutresultat om så var önskvärt. Ett dokument 
för elevers och vårdnadshavares samtycke till undersökningen lämnades även ut för påskrift (bil. 2).

6.8  Metoddiskussion

6.8.1  Validitet

Enligt Patel och Davidson (2011) är reliabilitets- och validitetsbegreppet i den kvalitativa studien  
så sammanflätade att reliabilitetsbegreppet sällan används. I stället ges en vidare innebörd till 
validitetsbegreppet. Validitetsbegreppet omfattar då forskningsprocessen i sin helhet och åsyftar t ex
hur forskarens förförståelse kommer till användning, om underlaget för undersökningen är 
tillräckligt stort, hur forskaren lyckas tolka och förstå innebörden av det studerade fenomenet och 
om forskaren kan dra relevanta slutsatser och göra tolkningar som tillför kunskap om det som 
studerats.

När det gäller forskarens förförståelse kan den både ha en positiv och en negativ inverkan på 
forskningens utfall. En djupare kunskap och förförståelse av forskningsfältet i allmänhet och 
forskningsobjektet i synnerhet betraktas allmänt som en god förutsättning i forskningssammanhang.
När forskningsprojektet handlar om att söka tolka och förstå hur en annan människa upplever 
verkligheten kan emellertid betraktarens förförståelse utgöra ett hinder i sammanhanget. Hartman 
(2004) påpekar i detta avseende att vi aldrig kan nå en fullständig förståelse av en annan människas 
livsvärld. Den egna bakgrunden och förförståelsen bildar alltid utgångspunkt när blicken riktas mot 
omvärlden. Begreppet ”den hermeneutiska spiralen” (Hartman, 2004) illustrerar detta genom att 
visa på förståelsens avhängighet till den tidigare tolkningen. Invanda föreställningar, synsätt och 
tolkningar av verkligheten utgör på så sätt hinder för en mer uttömmande och verklighetsnära 
förståelse av andra människors livsvärld. Detta faktum har naturligtvis betydelse för de slutsatser 
om lärares synsätt som kan vara möjliga att dra i en studie som denna. Tidigare forskningsresultat 
utgör på så sätt dessutom både ett hinder och en förutsättning för studiens validitet. Det 
hermeneutiska perspektivet åskådliggör emellertid även de mellanmänskliga relationernas 
ofrånkomliga utgångspunkt; dilemmat med att aldrig fullt ut kunna dela ett perspektiv. I den 
pedagogiska situationen menar jag att detta dilemma blir kritiskt, då en god förståelse av eleven är 
en viktig förutsättning för den pedagogiska handlingen. Detta faktum synliggör dialogens liksom 
det relationella perspektivets betydelse vilka i förlängningen kan möjliggöra det ändamålsenliga 
förhållningssättet gentemot eleven. I en forskningssituation handlar det på samma sätt om att, via 
dialog (muntlig eller tankemässig), söka få tillgång till relevant data. Beträffande både den 
pedagogiska situationen och en forskningssituation med en tolkande ansats bör man dessutom söka 
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lägga fördomsfulla antaganden bakom sig och söka betrakta verkligheten på nytt. Även om detta 
genomgående har varit min intention är det av förklarliga skäl svårt för mig att bestämt hävda att så 
verkligen har skett. Genom att skapa transparens i forskningsprocessen och tydliggöra samtliga 
operationer och steg är det dock i viss mån möjligt för läsaren att avgöra huruvida tolkningen kan 
betraktas som neutral (även om läsaren naturligtvis också påverkas av sin förförståelse).

6.8.2  Metodöverväganden

När det gällde att välja metoder för att kartlägga lärares syn- och förhållningssätt i det pedagogiska 
samspelet med elever infann sig en viss problematik. Naturligtvis ville jag med undersökningen 
söka nå fram till en så korrekt bild av lärares förhållningssätt som möjligt. En longitudinell studie 
där de intersubjektiva villkoren för elevers lärande och utveckling under en längre tid kunde 
studeras och kartläggas vore kanske därför att föredra. Då detta inte var möjligt inom ramen för 
studien var det nödvändigt att söka andra, i möjligaste mån likvärdiga sätt att genomföra 
undersökningen på. Att då enbart förlita sig på observationer var uteslutet då dessa skulle pågå 
under allt för kort tid och därför ge en begränsande och troligtvis missvisande bild av den 
pedagogiska praktiken. Frågan är dessutom om enbart observationer skulle kunna ge svar på 
huruvida lärares bemötande i det pedagogiska samspelet utgjorde ett exempel på ett kvalitativt 
förhållningssätt. Det framstår till viss del som tveksamt om en utifrån kommande observatör i detta 
avseende skulle kunna dra slutsatser enbart utifrån beteenden i ögonblickssituationer. Speciellt med 
tanke på att pedagogiskt samspel utgör en komplex samspelssituation och att observationerna skulle
omfatta en mängd olika situationer där omständigheterna liksom de ingående faktorerna skulle 
variera avsevärt. Dessutom, vad kvalitativt samspel på ett övergripande plan egentligen handlar om 
är hur lärare tänker i den pedagogiska situationen (se t ex variationsteorin, Marton & Booth, 2000, 
von Wright, 2000). De kognitiva processer som äger rum i medvetandet styr individens beteende. 
Hur lärare tänker, känner, värderar etc får på så sätt betydelse för de förhållningssätt, handlingar och
talhandlingar som produceras. Lärares beteende som en konsekvens av deras tänkande 
uppmärksammades redan under 1970-talet då den så kallade Teacher Thinking- forskningen i 
avsevärd utsträckning kom att fokusera på lärares tankeprocesser (Alexandersson, 1994). 
Utgångspunkten var att lärares handlande i stor utsträckning bestäms av hur de tänker om 
undervisning. Eftersom det inte var möjligt att i någon större utsträckning undersöka hur lärarna i 
studien tänkte under själva undervisningstillfället (av anledningar som tidigare anförts), fann jag det
emellertid istället lämpligt att fokusera på lärares värderingar, syn- och förhållningssätt vad gällde 
det pedagogiska samspelet, elever och skolans uppdrag. Tidigare forskning har lyft fram hur lärares 
värderingar och ställningstaganden färgar tänkande och beteende i det pedagogiska samspelet med 
elever (se t ex Linnér). Värderingar, syn- och förhållningssätt kan med ett övergripande begrepp 
summeras som diskurser. Som nämnts tidigare utgör en diskurs ett specifikt sätt att betrakta 
verkligheten och innehåller mer eller mindre medvetna ställningstaganden och värderingar om 
densamma. Skilda värderingar, syn- och förhållningssätt utgör på så sätt olika linser som färgar 
upplevelsen av verkligheten. Genom att kartlägga lärares värderingar, syn- och förhållningssätt och 
sammanföra dem i någorlunda sammanhållna diskurser kunde en problematisering bli möjlig av de 
förhållningssätt som med utgångspunkt i diskursen kunde tänkas ta form i det pedagogiska 
samspelet med eleven. Det blev då även möjligt att problematisera kring förhållningssättens troliga 
konsekvenser beträffande elevers utvecklingsmöjligheter.    

Kritisk diskursteori sätter språket i centrum som konstruerande vår verklighet. De innebörder lärare 
tilldelar det pedagogiska samspelet i intervjuer kan med det diskursteoretiska synsättet därför 
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betraktas få genomslag i praktisk handling. Utifrån perspektivet får med andra ord de värderingar, 
syn- och förhållningssätt som lärare ger uttryck för i intervjuer sin praktiska tillämpning i syn- och 
förhållningssätt, handlingar och talhandlingar i det pedagogiska samspelet. Med ett kritiskt 
angreppssätt kan även maktrelationer synliggöras vilket innebär att lärares olika förhållningssätt i 
det pedagogiska samspelet kan bli föremål för vidare problematisering vad gäller maktutövning 
med konsekvenser för elevers utvecklingsmöjligheter. Här kan diskurserna på en övergripande nivå 
dessutom kopplas till olika former av rationalitet, praktiskt förnuft (Habermas, 1988, 1995). Olika 
slags rationalitet ger olika förutsättningar för förståelseinriktade handlingar och talhandlingar i 
mellanmänskliga möten. Habermas (1988, 1995) diskursteori synliggör på så sätt på ett djupare plan
lärarnas syn- och förhållningssätt gentemot elever i det pedagogiska samspelet. 

Vad beträffar observationerna betraktades lärarnas talhandlingar här som en återspegling och 
reproducering av olika värderingar, syn- och förhållningssätt, dvs som olika diskurser. Med andra 
ord fick jag i de få observationer som dokumenterades erfara hur lärarnas talhandlingar, i egenskap 
av diskursiv text, konstruerade verkligheten i relation till specifika elevers subjektiviteter. På samma
sätt som när det gällde intervjuutsagorna var det de bakomliggande värderingarna, syn- och 
förhållningssätten som fokuserades i resultatanalysen.  

Man skulle kunna kritisera tillämpningen av diskursanalysen i studien som ett onödigt krångligt 
mellansteg när det gäller att få inblick i huruvida lärares förhållningssätt motsvarar ett kvalitativt 
samspel. Ett argument för detta är att det egentligen vore lättare att fråga lärarna direkt om de olika 
kriterierna i kvalitativt samspel. Detta stämmer förvisso till viss del, men då menar jag att man inte 
tar hänsyn till diskursanalysens hela funktion. Diskursanalysens uppgift är inte att enbart urskilja 
och kartlägga värderingar, syn- och förhållningssätt. Den synliggör även de språkliga mönster med 
vilka synsätten och värderingarna upprätthålles. Om lärarna ska kunna förändra icke 
ändamålsenliga diskurser måste de medvetandegöras om diskursernas utseende och med vilka 
språkliga mönster som de upprätthålles. Med andra ord möjliggör diskursanalysen att en förändring 
kan komma till stånd då den identifierar de diskurser som reproducerar och legitimerar specifika 
perspektiv på verkligheten.

Ett annat argument som talar emot tillvägagångssättet vad gäller att ställa direkta frågor till lärarna 
om de uppfyller de olika kriterierna, är att det diskursteoretiska perspektivet just pekar på språkets 
olika betydelsedimensioner och att människor därför inte alltid är medvetna om de egentliga 
innebörder, värderingar, syn- och förhållningssätt som kommuniceras i vardaglig, mellanmänsklig 
interaktion. Visserligen kan det förekomma mer eller mindre medvetenhet beträffande detta. Det är 
dock inte säkert att man därmed också är medveten om de konsekvenser för elevers identiteter, 
kunskaper och utvecklingsmöjligheter som de skilda värderingarna, syn- och förhållningssätten kan 
innebära. Som konsekvens är det inte säkert att lärarna själva kan avgöra om deras förhållningssätt 
uppfyller kriterierna för kvalitativt samspel.

6.8.3  Observationer och intervjuer

Som nämnts tidigare tillämpades triangulering i studien, dvs information från intervjuer och 
observationer vägdes samman i en tolkande analys. Patel och Davidson (2011) påpekar att det vid 
triangulering kan uppstå ett motsatsförhållande beträffande de två undersökningsmetodernas utfall. 
Detta påverkar emellertid inte validiteten i en kvalitativ studie. Den eventuella diskrepans som kan 
uppstå beträffande lärarnas utsagor i intervjuerna och vad som sedan observeras i 
klassrumskontexten gör därför inte min undersökning mindre tillförlitlig. Ett dylikt fenomen kan ur 
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ett forskningsperspektiv i stället betraktas som intressant och föranleda ytterligare 
problematiseringar. Här vill jag dessutom peka på det faktum att intervjuerna och observationerna 
utgjorde skilda återgivningar av verkligheten, även om de hade samma fokus. I både intervjuerna 
och observationerna fokuserade jag på att få information om lärarnas värderingar, syn- och 
förhållningssätt. I intervjuerna fick jag emellertid insikt om dessa via min tolkning av lärarnas egna 
tolkningar, dvs i deras tal om sina förhållningssätt liksom sin syn på pedagogiskt samspel. I 
observationerna däremot tolkade jag en verklighet som inte färgats av lärarnas egna utsagor om sin 
verklighet.  

Patel och Davidson (2011) diskuterar nackdelarna med observationsmetoden och påpekar att man 
som utomstående kan ha svårt för att avgöra om de beteenden som dokumenteras verkligen är 
spontana och representativa. Visserligen kan en viss förförståelse kring sammanhanget som 
undersöks ge insikt i det ovannämnda. Avsikten med observationerna är emellertid att generera ny 
kunskap om ett specifikt sammanhang. Skillnader i skolkulturer kan dessutom innebära att 
observatören inte är förtrogen med den speciella sociokulturella miljön. Detta kan medföra att 
observatören i viss mån kan uppleva osäkerhet beträffande huruvida observationerna kan betraktas 
som representativa för verksamheten. Ett sätt att hantera detta är att tillfråga den berörda läraren om
observationstillfället kan anses vara representativt för hur skolarbetet brukar gestalta sig.

Vid observationerna gjordes anteckningar om specifika undervisningssituationer som intuitivt 
betraktades som intressanta för studien. Detta gällde skilda former av pedagogiskt samspel mellan 
lärare och elever som tilldrog sig under lite längre stunder och i vilka därför en dialog kunde ta 
form. Dokumentationen följde inte någon mall utan tog istället formen av spontana anteckningar. 
Videodokumentation valdes bort då en sådan i allt för stor utsträckning ansågs kunna påverka 
utfallet. Observationerna skulle pågå under en relativt kort tid vilket skulle innebära att elever och 
lärare inte i tillräcklig grad skulle hinna vänja sig vid att bli observerade.

Som berörts tidigare kan förförståelsen av ett kunskapsområde eller ett sammanhang utgöra både en
tillgång och ett hinder för en mer verklighetsnära tolkning. Vad gäller intervjuer menar Ekholm och 
Fransson (1992) att vår bakgrund och våra förväntningar i hög grad påverkar hur vi uppfattar vad 
den intervjuade personen säger. Det finns därmed risk för att man nöjer sig med halvfärdiga svar för
att sedan fylla i resten själv. Författarna menar därför att det är viktigt att den som intervjuar är 
särskilt uppmärksam på oväntade svar. Genom att följa upp med förnyade frågor och en kritisk 
granskning kan de okända aspekterna ringas in och leda till oväntad information. Under intervjuerna
sökte jag därför lyssna uppmärksamt utan förväntningar på hur svaren skulle lyda. Jag försökte även
följa upp lärarnas svar för att fördjupa min förståelse av dem.

Under intervjuerna fördes anteckningar med penna och papper. Jacobsen (1993) påpekar att det kan 
vara krävande att både prata, lyssna och skriva under en intervju. Förfarandet kan dessutom 
innebära en risk för att delar av intervjuns innehåll försvinner. Detta skulle kunna förhindras om 
intervjuerna istället spelades in på band. Bandupptagningens förevigande av röster och utsagor kan 
emellertid medföra att intervjusituationen på ett negativt sätt uppfattas som alltför stel och formell. 
Ekholm och Fransson (1992) menar att en del människor blir hämmade av att spelas in. Jacobsen 
(1993) lyfter dock fram att den nervositet som bandinspelningar allmänt anses orsaka hos 
intervjupersoner kan avhjälpas med att intervjuaren uppträder på ett professionellt sätt. Med en 
bandinspelning finns det emellertid också risk för att det formella sammanhanget ska leda till att 
pedagogerna lockas till beskrivningar och påståenden som i mindre utsträckning kan betraktas som 
representativa för deras förhållningssätt. När det gäller min undersökning ansåg jag den informella 
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situationen som mest lämplig som inramning för intervjun. Därför valde jag att dokumentera 
intervjuerna med hjälp av penna och papper.

Som diskuterats tidigare i framställningen kännetecknades intervjuerna av låg standardisering och 
låg strukturering. Avsikten var att låta lärarnas synsätt få möjlighet att komma fram i 
intervjusituationen. En alltför rigid utformning av intervjun skulle i detta avseende kunna verka 
hindrande. Genom att låta lärarna tala fritt kring olika frågeställningar kunde lärarnas tankar 
synliggöras. Patel och Davidson (2011) lyfter i detta sammanhang fram betydelsen av att den som 
intervjuar uppvisar ett genuint intresse och förståelse för personen som intervjuas för att denna 
verkligen ska våga öppna upp och delge sina tankar. Det är viktigt att vara inkännande och inte 
döma eller kritisera eftersom det kan väcka en försvarsattityd hos personen som intervjuas. Detta 
kan i sin tur leda till att undersökningen blir missvisande och präglas av låg validitet. Inför 
intervjuerna ansåg jag det därför viktigt att förbereda mig mentalt och noga tänka igenom 
frågeställningarna. Med von Wrights (2000) pedagogiska rekonstruktion av G H Meads teori om 
intersubjektivitet i åtanke betraktade jag intervjusituationen som ett tillfälle där två subjektiviteter 
tar form. Det moraliska ansvaret blev därmed uppenbart, både avseende själva 
forskningssituationen och det mellanmänskliga möte som tog form i intervjun.

6.9  Undersökningens genomförande

Inledningsvis tog jag kontakt med ett stort antal skolor med förfrågan om möjligheten att få 
genomföra en undersökning. Under den aktuella perioden företogs ett antal utbildningspolitiska 
reformer (bl a införandet av betyg i årskurs sex) med konsekvenser för skolornas verksamhet. På 
grund av bland annat tidsbrist såg sig därför flera lärare tvungna att tacka nej till ett deltagande. 
Slutligen befanns emellertid en grupp på fem lärare ha möjlighet att delta i undersökningen. Vid 
telefonkontakt med lärarna bestämdes datum och klockslag för intervjuer och observationer. 
Intervjuerna genomfördes i fyra av fem fall i nära anslutning till observationerna. Tidsåtgången för 
intervjuerna varierade mellan 45 minuter och en timme. Observationerna varierade allt efter 
omständigheterna från en till flera lektioner.

Observationerna genomfördes i fyra av fem fall i nära anslutning till intervjuerna. Det blev på så 
sätt möjligt att i viss mån diskutera observationerna. I ett fall föregick dock intervjun 
klassrumsobservationen. Vid observationerna intogs ett icke-deltagande förhållningssätt eftersom 
avsikten var att studera klassrumskontexten såsom den tog sig till uttryck i det vardagliga 
skolarbetet. Min intention var, att i möjligaste mån, minimera min påverkan på aktiviteterna i 
klassrummet.

6.10  Bearbetning och analys av det empiriska materialet

När intervjuerna och observationerna var slutförda vidtog en bearbetning av dessa. Då de hade olika
empiriskt ursprung och därför utgjorde skilda återgivningar av verkligheten vad gällde renhet från 
tolkningar kunde jag inte behandla dem som ett enhetligt material. Jag var tvungen att skilja på dem
i min resultatanalys. Utifrån intervjuutsagorna kunde jag endast tolka lärarnas tal om sin praktik, 
medan jag utifrån observationerna istället kunde tolka lärarnas tal i sin praktik. I det förra fallet 
hade lärarna själva redan tolkat sin praktik medan lärarnas praktik i det senare fallet ännu var 
otolkad då jag genomförde min tolkning. Jag valde att först fokusera på intervjuutsagorna då dessa 
utgjorde merparten av det empiriska materialet. Lärarnas utsagor dokumenterades med 
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ordbehandlingsprogram för att bli mer tydliga och lättöverskådliga. Därefter påbörjades en 
genomläsning för att söka efter underliggande likheter och skillnader beträffande förnuftsmässiga 
ställningstaganden, värderingar och synsätt i lärarnas utsagor. Den första genomläsningen följdes av
flera noggranna genomläsningar för att söka urskilja mönster i materialet. Samtidigt tog ett 
sorteringsarbete form där det empiriska materialet sorterades in i olika kategorier. Då lärarnas 
utsagor befanns innehålla motstridiga förnuftsmässiga ställningstaganden och synsätt bröts dessa 
upp och sorterades in under de olika kategorierna. Kategorierna utgjordes av olika diskurser som 
representerade skilda syn- och förhållningssätt i det pedagogiska samspelet med eleven. 
Diskurserna tog form och avgränsades utifrån de mönster som framträdde i det empiriska 
materialet. Det var med utgångspunkt i mina tolkningar av lärarnas redogörelser som diskursernas 
kännetecken skrevs fram. Då jag senare, i min framställning, skulle beskriva den 
effektivitetsinriktade, den omsorgsinriktade och den kommunikativt inriktade diskursen fann jag det
emellertid lämpligt att delvis använda mig av de beskrivningar som återfinns i Linnérs (2005) 
studie. Som nämnts tidigare sammanföll dessa tre diskurser med Linnérs (ibid) resultat. Sedan 
lärarnas utsagor placerats in i olika diskurser gjordes flera genomläsningar för att kontrollera att de 
utgjorde enhetliga förhållningssätt. Tre av de fem diskurserna som urskiljdes ur det empiriska 
materialet överensstämde således med det resultat som Linnér kom fram till beträffande lärares 
synsätt kring ett etiskt dokument. Två av diskurserna sammanföll också delvis med Carlssons 
(2006) resultat. Jag återkommer till en redogörelse för detta senare i framställningen. 

Diskursordningen fastslogs utifrån de diskurser som framträdde i analysen. Här valde jag att endast 
fokusera på lärarnas sammanlagda diskursordning. Av tabell 7.1 framgår dock även lärarnas 
enskilda diskursordningar. Det framstod emellertid inte som relevant att mer ingående 
uppmärksamma dessa och t ex i en jämförelse ställa lärarna mot varandra utifrån 
diskursordningarnas olika sammansättningar. För ett sådant förfarande skulle studien ha behövt 
omfatta ytterligare undersökningar under en betydligt längre tid än vad som var möjligt inom ramen
för studien. När jag hade fastställt diskurserna studerade jag deras innehåll liksom lärarnas utsagor 
ytterligare. Det var under detta studium som de diskursanalytiska begreppen interdiskursivitet, 
manifest intertextualitet och det diskursiva fältet tillämpades.   
 
I nästa fas av bearbetningsprocessen fokuserade jag på observationerna och den information de 
kunde bidra med vad gällde lärarnas förhållningssätt. Här analyserade jag några dialoger som 
utspelat sig mellan lärare och elever och sökte urskilja de synsätt och antaganden som styrde lärarna
i samspelet. Analysen här tog form på liknande sätt som i analysen av utsagorna från intervjuerna. I 
observationerna var det emellertid lärarnas värderingar, syn- och förhållningssätt så som de kom till 
uttryck i dialogerna med eleverna som var föremål för analys. I observationerna analyserade jag 
med andra ord lärarnas praktik i realtid, medan jag i intervjuerna analyserade lärarnas redogörelser 
om sina förhållningssätt i sin praktik. Även om jag i detta läge hade kunskap om de diskurser som 
tidigare urskiljts i intervjuerna sökte jag betrakta de specifika händelserna från observationerna med
ett öppet sinne för att eventuellt kunna urskilja nya diskurser. Resultatet av denna analys blev dock 
att de relativt få skeendena placerades in i de tidigare definierade diskurserna.

I följande kapitel redovisas den empiriska studiens resultat. Resultatredogörelsen är uppdelad i två 
avsnitt där jag, var för sig, söker besvara studiens andra och tredje frågeställning. I det första 
resultatavsnittet redogörs för resultatet av diskursanalysen. Med denna del söker jag besvara 
studiens andra fråga: ”Vad karakteriserar de i studien deltagande lärarnas syn- och förhållningssätt 
gentemot elever i det pedagogiska samspelet?”. I det andra resultatavsnittet redogörs för resultatet 
av analysen där de skilda diskurserna granskades utifrån kriterierna för vad som kännetecknar ett 
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kvalitativt samspel. Diskursernas signifikativa kännetecken problematiseras dessutom utifrån de 
konsekvenser de kan tänkas innebära för elevers möjligheter till bekräftelse och utveckling. Under 
rubriken ”Den diskursiva praktikens diskursordning” förs dessutom en mer övergripande diskussion
utifrån den diskursordning som framträder i resultatet. Här tillämpas även några av de 
diskursanalytiska begrepp som tidigare tagits upp i framställningen för att ytterligare belysa den 
empiriska studiens resultat. Med denna del söker jag besvara studiens tredje fråga: ”I vilken mån 
motsvarar lärarnas förhållningssätt ett kvalitativt samspel och hur ter sig därför de intersubjektiva 
villkoren för elevers utveckling och lärande?”. För att underlätta för läsaren och förhindra en 
upprepning och uppsplittring av det empiriska materialet valde jag att sammanföra 
resultatredovisningen och diskussionen av resultatet i samma kapitel. Av denna anledning 
förekommer kortare diskussionsmoment i resultatdelarna. Sist i kapitlet förs en mer generell 
diskussion utifrån studiens resultat.
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7  Resultat och diskussion
7.1  Förekommande diskurser

Det övergripande syftet med den empiriska studien var att undersöka de intersubjektiva villkoren 
för elevers lärande och utveckling. Fokus låg på lärares förhållningssätt i det pedagogiska samspelet
och för att söka besvara studiens andra frågeställning: ”Vad karakteriserar de i studien deltagande 
lärarnas förhållningssätt gentemot elever i det pedagogiska samspelet?” företogs en diskursanalys. I 
analysen urskiljdes fem kategorier av skilda förhållningssätt som var och en utgjorde en 
självständig diskurs. Som nämnts tidigare sammanföll diskurserna med tre av de fem diskurser som 
framkom i Linnérs (2005) studie. Dessa var den kommunikativt inriktade diskursen, den 
effektivitetsinriktade diskursen och den omsorgsinriktade diskursen. Dessa diskurser uppvisade 
även vissa likheter med några av diskurserna som Carlsson (2006) formulerade i sitt projekt. I min 
studie formulerades ytterligare två diskurser, nämligen den socialt normativt inriktade diskursen och
den kunskaps- och begåvningsmässigt normativt inriktade diskursen. Tabell 1 visar de olika 
diskursernas fördelning på respektive lärare. Några få utsagor från intervjuerna befanns inte möjliga
att sorteras in under de fem diskurserna. Då de dessutom var alltför få för att utgöra en beskrivning 
på en självständig diskurs sorterades de bort och ingår därför inte i resultatredovisningen.

Tabell 1  Diskursernas förekomst och fördelning på respektive lärare
 

Lärare

Den effektivitets-
inriktade diskursen

Den socialt 
normativt inriktade
diskursen

Den kunskaps- och 
begåvnings-
mässigt normativt 
inriktade diskursen 

Den omsorgs-
inriktade diskursen

Den kommunikativt
inriktade diskursen

A × × × × ×
B × × × ×
C × × × ×
D × × ×
E × ×

Avsikten med min undersökning var inte att i första hand fokusera på de enskilda lärarnas specifika 
diskursordningar för att på så sätt möjliggöra uttalanden och jämförelser beträffande kvalitativa 
aspekter i lärarnas pedagogiska samspel. För ett sådant fokus kan det empiriska materialet inte 
anses vara tillräckligt och därmed heller inte utgöra ett rättvist perspektiv av lärarnas 
förhållningssätt. Undersökningens syfte var sålunda inte att ställa lärarna mot varandra i ett 
bedömningsförfarande. Min intention var i stället att överlag synliggöra diskursiva tendenser i 
lärarnas uttalanden för att därmed kunna utröna möjligheten för elever att erfara ett kvalitativt 
samspel i undervisningen. I resultatredovisningen fokuserades därför inte på de enskilda lärarna i 
egenskap av individer med skilda synsätt. I stället fokuserades lärarnas utsagor som ett enhetligt 
material. Följden blev att utsagorna stundtals bröts upp då dessa befanns innehålla motstridande 
förhållningssätt. En enskild lärares utsagor kunde därför placeras i flera olika diskurser. Samtliga 
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fem diskurser förekom emellertid inte hos varje lärare. Som framgår av tabell 1 var det endast lärare
A som täckte in samtliga diskurser. De olika diskurserna förekom emellertid även till stor del hos 
lärare B och C. Beträffande de enskilda diskursernas utbredning i lärarnas diskursiva praktiker visar
tabellen att både den kommunikativt inriktade diskursen och den effektivitetsinriktade diskursen 
fanns representerade hos samtliga lärare. Tillsammans med den socialt normativt inriktade 
diskursen var dessa tre diskurser de mest förekommande. Den kunskaps- och begåvningsmässigt 
normativt inriktade diskursen och den omsorgsinriktade diskursen förekom däremot endast hos två 
lärare. 

Som nämnts tidigare behandlades observationerna som ett självständigt material. Dock placerades 
de in under diskurserna som urskiljts i analysen av intervjuutsagorna. 

Nedan presenteras diskurserna med beskrivningar av vad som kännetecknar varje enskild diskurs. 
Diskurserna belyses med citat från intervjuerna för att konkret åskådliggöra hur de tog sig till 
uttryck i lärarnas tal om sin praktik. För större förståelse och läsbarhet befanns det nödvändigt att 
till viss del redigera talspråket i lärarnas citat. Under diskursavsnitten återges dessutom några 
skeenden från observationerna som ytterligare illustration för att visa hur några av diskurserna 
konkret kunde ta sig till uttryck i relation till specifika elevers subjektiviteter. Här vill jag förtydliga,
att observationernas inplacering i diskurserna bygger på mina tolkningar av lärarnas talhandlingar, 
dvs av den diskursiva texten, som de kommunicerades i samspelet med eleverna. Intervjuutsagorna 
däremot, utgör lärarnas tal om sin praktik och deras inplacering i de skilda diskurserna är resultatet 
av min tolkning av deras redogörelser. Med utgångspunkt i Habermas (1988, 1995) differentiering 
av det praktiska förnuftet i fyra skilda rationaliteter och dess koppling till mer övergripande 
samhälleliga diskurser söker jag därutöver bestämma vilken rationalitet respektive diskurs utgår 
från och om den hör hemma i systemet eller livsvärlden. Efter diskurssammanställningen nedan 
följer en analys av i vilken utsträckning de skilda diskurserna motsvarar ett kvalitativt samspel. Sist 
i kapitlet sker en redogörelse av lärarnas sammanlagda diskursordning. Här tillämpas även några av 
de diskursanalytiska begrepp som tagits upp tidigare i framställningen.       

7.1.1  Den effektivitetsinriktade diskursen

I den effektivitetsinriktade diskursen är handlingarna ”strategiskt målinriktade mot den 
samhällsnytta som bärs upp av de krav som länge omgett skolan” (Linnér, 2005, s. 150). Relationen
mellan lärare och elever är asymmetrisk och lärare innehar rollen av expert med tolkningsföreträde 
för vad som ska betraktas som rätt eller fel. Verksamheten präglas av målstyrning där 
kunskapsinnehållet är bestämt på förhand. Skolarbetet splittras upp i små delmål vilket för eleven 
medför minskade möjligheter till inflytande. Detta får i sin tur konsekvenser för möjligheten till 
förståelse, engagemang och meningsskapande. Lärarens uppgift blir att kontrollera elevernas 
aktiviteter för att därigenom uppnå effektivitet och måluppfyllelse. Diskursen präglas också av 
ständig tidsbrist där det viktigaste blir ”att hinna med kursen”. Undervisning betraktas som 
förmedling av kunskaper varigenom lärandet främst blir en reproduktion. Med en inriktning mot 
strategiska och kontextoberoende handlingar i syfte att uppnå effektivitet och därigenom 
måluppfyllelse, lönsamhet och nytta kan den effektivitetsinriktade diskursen ses som uttryck för en 
pragmatisk rationalitet med hemvist i systemet (Linnér, 2005). Målen för handlingarna är givna och 
bestämda i förväg och kan därför inte omförhandlas i det pedagogiska samspelet med eleven. 
Diskursen kan även betraktas ha sin utgångspunkt i en etisk rationalitet med hemvist i systemet. Vad
som utgör det goda, det önskvärda utifrån de samhälleliga behoven är även det bestämt i förväg och 
dessa värden kan heller inte omförhandlas av elever. Den effektivitetsinriktade diskursen 
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representerades av samtliga lärare.

Att  kunskapsinnehållet och därmed meningsskapandet var bestämt på förhand framkom tydligt i 
lärarnas utsagor. Praktiken styrdes i första hand av direktiven i läroplanerna. Lärarna uttryckte att 
det viktigaste var att få med målen som formulerats i styrdokumenten, därefter kunde man ta hänsyn
till eleverna. Lärare D uttryckte: ”Jag vill få eleverna att lära sig det jag vill att de ska lära sig. 
Undervisning är hur jag gör så att de gör det de ska, dvs hur jag lockar och lurar.” Samspelet med 
eleven betraktades här som viktigt för att det skulle bli möjligt för läraren att styra eleven i riktning 
mot ett förväntat lärande.

Att kunskapsmålen i läroplanen var betydelsefulla belystes också av det faktum att de betraktades 
bidra till elevens studiemotivation. Lärare C menade att elever motiverades till lärande genom att de
blev medvetna om vad som förväntades av dem. På frågan om vad som kan anses känneteckna ett 
pedagogiskt samspel som kan leda till att eleven utvecklas svarade lärare C: ”Att jag är mycket 
medveten om målen och läroplanen, om det centrala innehållet, och att jag synliggör målen för 
barnen för motivation”.

När lärandet är bestämt i förväg finns det möjlighet att strukturera och kontrollera utvecklingen. 
Lärare A gav uttryck för detta när hen svarade på frågan om i hur stor utsträckning hänsyn ska tas 
till elevens intressen och behov: ”Jag förhandlar betygen delvis mot eleven. Om man har upprättat 
en individuell utvecklingsplan – då är det omöjligt att ligga efter.” Den individuella 
utvecklingsplanen användes som en planering över framtida arbetsinsatser, vad eleven behövde 
göra för att inte riskera att bli underkänd eller för att få det betyg som eleven själv satt upp som mål 
för studierna. Genom den tydliga målinriktningen kunde verksamheten effektiviseras.  

För att öka elevernas motivation användes även arbetsscheman i olika ämnen där arbetsuppgifter 
formulerats och strukturerats i en specifik arbetsgång. Dessa scheman användes som studieplan för 
”eget arbete”. Eget arbete är en arbetsform där elever arbetar enskilt med uppgifter i egen takt och 
prickar av dessa allteftersom de slutförs. Om dessa scheman uttryckte lärare C: ”Jag åskådliggör för
eleven utvecklingen. De blir väldigt motiverade när de får syn på vad de ska lära sig.” Läraren 
menade att den strukturerade arbetsgången även innebar ett stöd för elever som inte klarade av ett 
mer fritt arbetssätt. Ett annat argument var att schemat möjliggjorde att eleverna kunde få syn på sin
egen kunskapsutveckling och att detta innebar ytterligare motivation. På frågan om vad som kan 
känneteckna ett pedagogiskt samspel som kan leda till att eleven utvecklas och lär sig något 
uttryckte sig lärare E på samma sätt om schemats positiva effekter: ”För det första, de vill lära sig 
läsa. Alla har stenkoll och är motiverade. De undrar ivrigt: ’Vilken bokstav står på listan’? Eleverna 
sporras av själva lusten att lära sig läsa”. 

Vid intervjuerna lyftes tidsaspekten fram som en betydelsefull faktor för hur undervisningen 
utformades och i vilken utsträckning man kunde ta hänsyn till den enskilde elevens intressen och 
behov. Flera lärare konstaterade att det rådde ständig brist på tid och lärare B förklarade att 
tidsbristen  fick som konsekvens att man inte alltid kunde nå fram till alla elever. Läraren menade 
att eleverna på så sätt blev tvungna att utföra arbetsuppgifter även om de upplevde dem som tråkiga.
Läraren summerade: ”Varje lektion, varje dag, man kan inte anpassa sig efter varenda elev varje 
gång. Man får inrikta sig mot den stora helheten och använda piskan istället”.   

Under observationerna gavs prov på att skolarbetet kunde vara detaljstyrt och att elevernas 
möjligheter till engagemang och meningsskapande därför begränsades. Vid ett tillfälle fick eleverna 
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i uppgift att framställa en känd berättelse för varandra med utgångspunkt i några stödord. När 
uppgiften var klar skulle eleverna pricka av den efterfrågade färdigheten genom att signera med sina
namn. Några elever gav sig genast i kast med uppgiften medan flertalet andra tvekade. En del elever
svarade med att uppvisa ett trotsigt beteende och det var först efter lärarens övertalning som de 
motvilligt accepterade att utföra uppgiften. Det framgick tydligt av sammanhanget att uppgiften inte
framstod som meningsfull för eleverna. Eftersom både berättelse och stödord var givna på förhand 
hade eleverna väldigt lite inflytande på lärandesituationen. Berättarkonsten kan betraktas som en 
lustfylld färdighet färgad av personlig inlevelse, kreativitet och engagemang. I det observerade 
lektionsmomentet reducerades emellertid denna färdighet närmast till en opersonlig och mekanisk 
aktivitet där själva meningsskapandet riskerade att gå förlorat. Det övergripande syftet med 
uppgiften tycktes vara att ”hinna med kursen”. Detaljstyrningen möjliggjorde en effektivisering av 
arbetsmomentet vilket innebar att eleverna raskt kunde slutföra uppgiften. Det var emellertid 
tveksamt om eleverna förvärvade den efterfrågade förmågan.   

7.1.2  Den socialt normativt inriktade diskursen

I den socialt normativt inriktade diskursen fokuseras skolans tradition av sociala mönster. I 
blickpunkten ligger det förväntade sociala beteendet i klassrummet och vikten av att det 
internaliseras av elever. Elever förväntas t ex vara tysta då lärare eller andra personer talar liksom 
räcka upp handen då de själva vill tala. Elever förväntas också sitta stilla vid sina bänkar och arbeta 
med de förelagda arbetsuppgifterna. Häri ingår även synsättet att klassrumsverksamheten ska 
präglas av synlig aktivitet. Eleverna ska vara involverade i de aktuella aktiviteterna och inte till 
synes sitta sysslolösa och overksamma. Diskursen är till stor del inriktad på att korrigera icke-
acceptabla beteenden med disciplinära tillsägelser. Diskursen betonar vidare skolans sociala 
uppdrag och hävdar betydelsen av att elever utvecklar grundläggande samhälleliga värderingar och 
förhållningssätt som t ex att visa hänsyn och respekt gentemot andra människor. Den socialt 
normativt inriktade diskursen kan till viss del tillskrivas effektivitetssträvanden eftersom den sociala
ordningen också legitimeras av den arbetsro och elevaktivitet som den förväntas skapa. I detta 
avseende kan diskursen betraktas ha sin grund i de ekonomiska begränsningarna för verksamheten. 
Med endast en lärare som ledare för undervisningen av 20-30 elever blir det nödvändigt att kunna 
strukturera sammanhanget för att göra det något så när kontrollerbart. Målet för lärarens handlingar,
dvs att upprätta ordning i klassrummet, är givet och bestämt i förväg. Detta mål omförhandlas inte 
gärna i samspelet med eleven. I sina handlingsval fokuserar läraren därför på sådana handlingar 
som är ändamålsenliga vad gäller att uppnå det specifika målet. Handlingarna i diskursen kan därför
sägas utgå från en pragmatisk rationalitet med hemvist i systemet. I diskursen tenderar problem 
dessutom stundtals att lösas utifrån oreflekterade kulturella och traditionella värderingar: Vad som 
betraktas som gott eller önskvärt vad gäller socialt beteende utgår från skolans mångåriga tradition 
som sällan eller aldrig blir ifrågasatt. Värdena, dvs de sociala normerna, kan inte omförhandlas i det
pedagogiska samspelet mellan lärare och elever. Den socialt normativt inriktade diskursen kan 
därför även ses som ett uttryck för den etiska rationaliteten med hemvist i systemet.

För de elever som har behov av att kunna arbeta ostört med sina skoluppgifter kan diskursen till viss
del beskrivas som förståelseorienterad specifikt när gäller dessa elever. I detta avseende kan 
diskursen därför ses som ett uttryck för en etisk rationalitet med hemvist i livsvärlden. Det handlar 
om att visa hänsyn till elevers behov och ge de rätta förutsättningarna för att de ska kunna 
utvecklas. Diskursen kan även i vissa fall ha sitt ursprung i en reell förhandling med en eller flera 
elever om hur den pedagogiska situationen bör utformas för att de i lugn och ro ska kunna ägna sig 
åt sina studier. I sådana fall utgår diskursen från en kommunikativ rationalitet med hemvist i 
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livsvärlden. För att uppbringa lugn och ro interagerar emellertid inte lärare i första hand med dessa 
elever. Diskursen är dessutom inte i övriga fall nödvändigtvis förståelseinriktad i betydelsen att den 
utgår från en kommunikativ rationalitet, dvs lärare och elever förhandlar inte explicit om de sociala 
normer som ska gälla i klassrummet. Det är då istället elevernas föreställda behov som bildar 
utgångspunkt för diskursens handlingar. Toleransen är dessutom låg gentemot elever med beteenden
som av olika anledningar avviker från den förväntade normen. Elever som utmärker sig i detta 
avseende kan bli föremål för bl a åtgärdsplaner, isolering eller avstängning. Fyra lärare i 
undersökningen gav uttryck för diskursen.

I diskursen uppfattas skolans sociala uppdrag som viktigt och ibland t o m som mer betydelsefullt 
än skolans kunskapsuppdrag. Det sociala uppdraget anses också ofta överlappa kunskapsuppdraget 
på så sätt att reglerna för det sociala samspelet lärs in samtidigt som eleverna förvärvar kunskaper i 
skolämnena. Lärare B gav uttryck för detta: ”När jag tänker tillbaka på hur jag tänkte kring 
undervisning innan jag blev lärare blir jag varse, att jag då trodde att undervisning var att förmedla 
kunskaper och att barn skulle lära sig saker. Nu tänker jag istället att undervisning är allt man gör i 
klassrummet. Den sociala biten är inbyggd i faktautvecklingen”. Läraren menade att eleverna skulle
lära sig vara delaktiga på rätt sätt, dvs räcka upp handen först och vänta på att få ordet och inte bara 
prata rakt ut i klassrummet. Läraren påtalade i sammanhanget att det vid handuppräckning ibland 
kunde förekomma att en elev räckte upp handen och repeterade vad en annan elev nyss sagt. Detta 
var nödvändigt att få bukt med och läraren brukade därför tillrättavisa eleven. Läraren menade att 
en del elever tyckte att det var roligt att diskutera medan andra ville börja jobba.

För att elever skulle lära sig samspelsreglerna kunde lärarna ta till vissa knep. Lärare A uppgav att 
hen hade muntliga avtal med en del elever som hade svårigheter med att anpassa sitt beteende. 
Avtalet innebar att läraren vid behov kunde rikta en skarp blick mot eleverna som betydde ”Nu är 
det allvar!” varvid eleverna förväntades förändra sitt oacceptabla beteende. Avtalet hade slutits på 
grund av respekt gentemot eleverna. Lärarens förfarande innebar att tillrättavisningen inte väckte så 
stor uppmärksamhet från övriga elever. Under observationerna i lärare C:s klassrum noterades att 
disciplinära tillsägelser riktade till elever med uppförandeproblem på liknande sätt kunde utformas 
så att eleverna inte pekades ut inför klassen. Genom att förtroligt viska sitt meddelande till den 
enskilde eleven undvek läraren att väcka negativ uppmärksamhet inför övriga elever. Så agerade 
läraren gentemot Olle, en elev som nyligen fått en lillasyster och som vid observationerna 
uppvisade tydliga svårigheter med att tygla sitt beteende. Lärare C uppgav under den efterföljande 
intervjun att hen kände till familjehändelsen och menade att detta var anledningen till Olles 
förändrade beteende. Det var troligt att den nya familjemedlemmen stal uppmärksamheten från Olle
i hemmet och att han därmed inte bekräftades i tillräckligt stor utsträckning. Lärare C menade att 
det var viktigt att vara medveten om och ta hänsyn till detta i samspelet med Olle. Istället för ett 
bryskt tillrättavisande förde hen därför en dialog för att uppmärksamma Olle som person och sökte 
samtidigt förändra hans beteende. Då lärarens handlingar också präglades av ett omsorgstänkande 
illustrerar exemplet även den omsorgsinriktade diskursen.

7.1.3  Den kunskaps- och begåvningsmässigt normativt inriktade diskursen

I den kunskaps- och begåvningsmässigt normativt inriktade diskursen konstrueras och upprätthålles 
en norm för hur den ideala eleven bör vara beskaffad beträffande begåvning och kunskaper för att 
passa in i den pedagogiska verksamheten. Elever med inlärningssvårigheter skulle här kunna 
förmodas utgöra en elevkategori som exkluderas eftersom dessa elever stundtals inte når 
ämnesmålen för betyget godkänt. I föreliggande undersökning var emellertid dessa elever 
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inkluderade i skolans pedagogiska sammanhang då de fick stöd och särskild undervisning hos 
specialpedagogen. Eleverna blev på så sätt, i större eller mindre utsträckning, uppmärksammade 
utifrån de förmågor och färdigheter de hade och fick därmed möjlighet till att i viss utsträckning 
utvecklas utifrån den kunskapsnivå där de befann sig. Den elevkategori som främst gynnades av 
skolans ordinarie undervisning var emellertid eleverna som kunskaps- och begåvningsmässigt 
befann sig i mittfåran. Den elevkategori som däremot riskerade att exkluderas med utbredning av 
diskursen var elever med förmågor eller kunskaper över genomsnittet. Eleverna här riskerade att 
inte bemötas med förståelse och respekt: De negligerades stundtals med förevändning om att de 
faktiskt redan hade uppnått kunskapsmålen och att det därför var svårt att hitta sysselsättning för 
dem på lektionerna. Orsaken till detta kan delvis stå att finna i diskursens tendenser till ett 
effektivitetstänkande och att aktiviteterna därför styrs av kontextoberoende regler. Utifrån 
begränsade ekonomiska resurser handlar det om att hellre lägga kraft och energi på elever som 
riskerar att underkännas än att stimulera elever som redan uppnått kunskapsmålen. Den kunskaps- 
och begåvningsmässigt normativt inriktade diskursen kan därför ses som ett uttryck för en 
pragmatisk rationalitet med hemvist i systemet. Lärarnas handlingar styrs utifrån en given 
målrationalitet som inte kan omförhandlas av elever via det pedagogiska samspelet. Det innebär att 
målet att samtliga elever bör stimuleras och få möjlighet att utvecklas där de befinner sig inte 
kommer att artikuleras i diskursen. Diskursen kan även ses som ett utslag av ett rättvisetänkande 
med uttryck för en moraliskt rationalitet. Då det finns elever som ännu inte uppnått kunskapsmålen 
finns det inte anledning till att ytterligare stimulera begåvade elever. Med tanke på att de mer 
begåvade eleverna inte behandlas rättvist i diskursen kan skolans förhållningssätt överlag inte 
betraktas som rättvist. Värderationaliteten, dvs vad som betraktas som rättvist, är inte 
förhandlingsbar i det pedagogiska samspelet och diskursen hör därför inte hemma inom livsvärlden.
Ytterligare en tolkning av den bakomliggande rationaliteten är att den utgörs av en etisk rationalitet.
Det finns då givna värden om vad som utgör ”det önskvärda kunskapstillståndet”. Indelningen i 
olika elevkategorier tjänar då syftet att lyfta fram ”den önskvärda medborgaren”. Denna 
värderationalitet är då förutbestämd och kan inte bli föremål för förhandling i det pedagogiska 
samspelet med elever. Synsättet hör därför hemma i systemet. I undersökningen gav två lärare 
uttryck för diskursen. 

Att skolans praktik främst inriktade sig till de medelbegåvade eleverna gav lärare B uttryck för som 
svar på frågan: I hur stor utsträckning tycker du att man som pedagog ska ta hänsyn till elevens 
intressen etc i undervisningen?: ”Man anpassar sig till eleverna i mitten. Man har inte speciella 
grupper för speciellt duktiga elever”. Läraren medgav dock att även den senare elevkategorin borde 
bejakas och stimuleras. Det var emellertid svårt att, tillsammans med eleven, söka staka upp nya 
mål att sträva mot. Anledningen var att eleverna själva inte visste vad de ville bli bättre på. 
Eftersom lärarna upplevde att de varken hade tid eller kunskaper för att kunna stödja dessa elever 
hade de tagit kontakt med lärarna på högstadiet. Beskedet de hade fått var emellertid att eleverna 
inte var välkomna på högstadiet. 

Det var tydligt att lärarna kände sig osäkra på hur de skulle hantera de mer begåvade eleverna. När 
lärare B diskuterade betygsättning uttryckte hen en liknande osäkerhet kring den högsta 
betygsnivån, betyg A. Läraren menade att betyget motsvarar en väldigt hög nivå och vågade därför 
inte använda detta betyg förrän de nationella proven var rättade av en speciell lärargrupp. 

Vid ett observationstillfälle utspelade sig en händelse där lärarens agerande kan sorteras in under 
den kunskaps- och begåvningsmässigt normativt inriktade diskursen. Lärare B förhörde dagens läxa
i skolämnet engelska med ett skriftligt glosprov. I raden bland andra glosor bad läraren eleverna 
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skriva den engelska översättningen av uttrycket ”titta på” varvid en elev genast frågade om även 
den engelska motsvarigheten bestod av två ord. Lärare B svarade inte direkt på elevens fråga utan 
sade istället att den engelska översättningen som efterfrågades var den som ingick i läxan. Uttrycket
”titta på” i det svenska språket kan i det engelska språket motsvaras av minst två översättningar, 
nämligen ”look at” och ”watch”. Lärare B menade emellertid att det endast fanns ett svar som var 
rätt vilket var det ord de hade i läxa för dagen. En begåvad elev som har kunskap om båda orden 
kan dock bli tveksam om vilket ord som efterfrågas och därför svara fel på provet. 

7.1.4  Den omsorgsinriktade diskursen  

I den omsorgsinriktade diskursen ses mänskliga relationer präglade av omsorg och närhet som en 
grundläggande förutsättning för utveckling och lärande. I centrum för diskursens intressen står 
elevens behov av trygghet och bekräftelse. Samspelet med eleverna präglas av förståelse, 
engagemang, inlevelse och nyfikenhet (Linnér, 2005). Då elever t ex är för trötta eller sjuka för att 
kunna tillgodogöra sig undervisningen är lärare beredda att planera om. De utstakade målen för 
lärarnas handlingar kan omförhandlas i det pedagogiska samspelet med elever. Då den 
omsorgsinriktade diskursen närmar sig eleven utifrån en vilja till förståelse och samförstånd kan 
den sägas vara ett uttryck för en kommunikativ rationalitet med hemvist i livsvärlden. Den 
omsorgsinriktade diskursen kan emellertid även ta sig till uttryck i mer asymmetriska relationer. Så 
blir fallet då lärares goda handlingar präglas av individuella uppfattningar om vad som är gott.  
Även om lärarens syn på vad som utgör ”det goda, det önskvärda” inte är reflekterat i någon större 
utsträckning utgör den likväl en norm i samspelet med eleven (Linnér, 2005). De ingående värdena 
betraktas som givna och kan inte omförhandlas av eleverna. Omsorgshandlingarna riskerar på så 
sätt att bli tvingande. Den omsorgsinriktade diskursen är i detta fall grundad i en etisk rationalitet 
med hemvist  i systemet. I undersökningen representerades diskursen av två lärare. 

Lärare A talade ofta med eleverna på rasterna om vardagliga företeelser bl a för att undersöka hur 
eleverna mådde. Det dagliga småpratandet möjliggjorde att nära och tillitsfulla relationer till 
eleverna kunde etableras och upprätthållas och  utgjorde på så vis en viktig grund för lärarens 
pedagogiska verksamhet. Samtalen kunde bli förtroliga, ibland på en mer kamratlig nivå, med 
”öppet klimat och nära till kramar”. Även om relationerna till eleverna stundtals tog formen av 
kamratrelationer fanns asymmetrin och respekten för läraren kvar. Läraren uttryckte också att det 
var viktigt att ta hänsyn till elevernas dagsform i klassrumsundervisningen. Om en elev t ex 
uttryckte att den hade huvudvärk var det viktigt att ta hänsyn till detta. ”Vila huvudet på bänken, 
drick lite vatten istället” kunde läraren uppmana eleven. Omsorgen om eleverna utgjorde en naturlig
del i lärarens förhållningssätt och i det pedagogiska samspelet sökte läraren därför vara lyhörd 
gentemot eleverna och ha en alternativ plan för undervisningen i beredskap. När t ex läraren märkte 
att en del av eleverna var trötta, snuviga eller på dåligt humör kunde den alternativa planen plockas 
fram och man kunde t ex läsa en bok istället. För att lektionerna skulle ”ge något” ansåg läraren att 
det var viktigt att läsa av eleverna och söka visa hänsyn. 

Lärare C uttryckte på liknande sätt som lärare A att det var viktigt att anpassa sina krav till barnen. 
Läraren menade att man fick ha en förståelse för att de hade ett liv utanför skolan som på olika sätt 
kunde påverka dem när de tog sig an sina skoluppgifter. Det var viktigt att ha olika krav inom en 
ram och anpassa t ex mängden och omfattningen på skoluppgifter och hur ofta de borde ta pauser. 
Läraren påpekade att undervisning hela tiden var en balansgång och att man borde vara 
uppmärksam på hur mycket eleverna orkade göra. En förutsättning för detta var att man verkligen 
lärt känna eleverna. Lärare C berättade i samband med detta om eleven Olle som nyligen fått en 
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lillasyster (som nämnts tidigare under den socialt normativt inriktade diskursen). Olle brukade vara 
en lugn och skötsam elev men hade på sista tiden börjat uppvisa tydliga svårigheter med att tygla 
sitt beteende. Istället för att bryskt tillrättavisa Olle sökte lärare C emellertid föra en dialog för att 
uppmärksamma honom som person. Under observationen blev det tydligt att lärare C i sin omsorg 
om Olle sökte anpassa undervisningen efter omständigheterna då hen frågade om det var jobbigt för
honom att vara tillbaka i skolan och om han hellre ville sitta utanför klassrummet då han arbetade 
med sin skoluppgift. Dessa och liknande undersökande frågor visade på respekt och förståelse för 
den genomgripande förändring som skett i Olles livsvärld. Denna händelse har först och främst sin 
placering i den socialt normativt inriktade diskursen då lärarens bemötande gentemot eleven 
inledningsvis utgick ifrån att söka korrigera Olles störande beteende. Lärarens tillrättavisning hade 
som mål att söka skapa arbetsro för både Olle och de andra eleverna. Tillrättavisningen övergick 
emellertid ganska snabbt i en mer omsorgsinriktad diskurs där målet för lärarens bemötande tycktes 
vara att stödja Olle i den omvälvande livssituation som han befann sig i.

7.1.5  Den kommunikativt inriktade diskursen

Den kommunikativt inriktade diskursen är inriktad på kommunikation för att möjliggöra ömsesidig 
förståelse och samförstånd lärare och elever emellan. Relationerna är symmetriska och lärarens 
förhållningssätt präglas av engagemang och respekt för varje elevs unika personlighet. Detta 
möjliggör att det pedagogiska sammanhanget kan öppnas upp för en pluralism. Diskursen banar väg
för elevinflytande genom att eleven både tillåts uttrycka sig och blir lyssnad på (Linnér, 2005). I 
centrum för diskursen står både elevens och lärarens individuella meningsskapande. Mening 
framförhandlas i det pedagogiska samspelet. Med betoning på samförstånd, förståelse och respekt 
kan den kommunikativt inriktade diskursen anses vara ett uttryck för en kommunikativ rationalitet 
med hemvist i livsvärlden. Målen för handlingarna är, i större eller mindre utsträckning, 
förhandlingsbara i det pedagogiska samspelet med elever. Detta gäller både explicit, via en 
förståelseinriktad kommunikation från lärarens sida och implicit, via ett hänsynstagande till elever 
såsom de träder fram i egenskap av individer med individuella egenskaper och förutsättningar. Den 
kommunikativt inriktade diskursen kan även ses som ett utslag av en moralisk rationalitet. Utifrån 
ett rättviseperspektiv söker lärarna stödja blyga elever och anpassa undervisningen efter deras 
behov. Perspektivet är kommunikativt orienterat även om det inte är givet att mål och värden 
förhandlas explicit med dessa elever. I undersökningen representerades diskursen av samtliga lärare.

I lärarnas utsagor från intervjuerna kunde stundtals den symmetriska relationen mellan lärare och 
elever skönjas. Det var i talet om lärandeprocessen då det ömsesidiga lärandet lyftes fram som 
betydelsefullt. På frågan ”Vad innebär undervisning för dig?” svarade lärare C: ”Det sociala 
samspelet: undervisning är mycket kommunikation med kroppen -  i båda riktningarna. Man skickar
signaler och lär av varandra, man lär av barnen”. Läraren berättade i detta sammanhang om att man 
i arbetslaget på skolan hade startat ett projekt kring Learning Study (Marton & Booth, 2000) där 
elevens förståelse av lärostoffet är i centrum för undervisningen. Lärare A menade på liknande sätt 
att undervisning innebar att: ”Upptäcka nya saker tillsammans och låta eleven växa”. På frågan om 
vad som kan känneteckna ett pedagogiskt samspel som leder till att eleven utvecklas, svarade lärare 
E att det var via dialogen som man kunde väcka nyfikenheten och lusten till att lära. Det 
pedagogiska samspelet uppfattades som en arbetsprocess i sig där dialektiken mellan lärare och 
elever förde arbetet framåt. Genom att man oupphörligen frågade, letade och stöttade varandra 
kunde engagemanget väckas och det blev på så sätt möjligt att gå vidare i lärandeprocessen.

Det var tydligt att lärarnas synsätt präglades av engagemang för elevernas utveckling och lärande. 
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Lärarna gav överlag uttryck för att det var viktigt att hitta en ingång till elevernas motivation. 
Glädjen och lusten lyftes fram som betydelsefulla faktorer i såväl det individuella som i det 
gemensamma lärandet. På frågan ”Vad innebär undervisning för dig? svarade lärare A: ”Elevens 
positiva utveckling. Jag ska lära barn något, helst något nytt och spännande. Vad kul om man får 
veta något nytt och kan upptäcka nya saker tillsammans. Jag vill att barnen ska kunna berätta 
hemma: ’Det här har jag lärt idag...’.” För att väcka glädjen och lusten för lärande menade lärare B, 
C och D att det var viktigt att ta vara på elevernas intressen. Man kunde t ex hjälpa dem att hitta 
böcker som fångade deras intressen och på så sätt väcka läslust. En film kunde också användas som 
en ingång till ett arbetsområde. Lärare B menade att hen var lyhörd inför elevernas reaktioner och 
kunde därför avsluta en aktivitet om den inte fångade elevernas uppmärksamhet. 

Lärare A pekade på att man vid upprättandet av den individuella utvecklingsplanen (IUP) kunde 
utgå från elevens intressen. Vid utvecklingssamtalet ställdes frågor till eleven om vilka intressen 
hen hade, vad hen ville satsa på och behövde arbeta mer med. Läraren försäkrade också att IUP:n 
ständigt uppdaterades. IUP:n fanns sedan ständigt med i samspelet med eleven. 

Några lärare menade att det bara i enstaka fall var berättigat att utforma undervisningen utifrån den 
enskilde elevens intressen. Lärare E menade att så kunde eventuellt ske då t ex de äldre eleverna 
hade en skrivuppgift som gick ut på att just berätta om sina intressen. Men även elever som hade 
svårt med studiemotivationen kunde ibland få utgå från sina specialintressen. För att väcka en 
enskild elevs engagemang kunde läraren t ex söka hitta böcker om traktorer. Lärare D pekade på 
direktiven i läroplanen beträffande innehållet i undervisningen och vad eleverna förväntas lära sig 
för att bli godkända. Läraren uttryckte att läroplanen i viss utsträckning kunde tolkas utifrån det 
lokala sammanhanget. Det var dock inte möjligt att i någon större utsträckning anpassa 
undervisningen efter den enskilda elevens intressen då verksamhetens mål var att få eleverna 
godkända. Läraren medgav dock att det i undantagsfall kunde hända att man i undervisningen 
utgick från denna infallsvinkel. Så blev fallet då det inte var möjligt att på annat sätt uppnå 
kunskapsmålen. Lärare D uttryckte: ”För t ex en elev var det bara hip hop som gällde. Jag använde 
då hip hop konsekvent för att hitta eleven. Han fick läsa, skriva, lyssna och berätta om hip hop. Det 
blev en öppning och jag fick på så sätt med honom i sammanhanget.”. (Min kommentar: Hip hop är 
en musikgenre).

För att uppbringa motivation menade lärare A att det var viktigt att knyta an lärostoffet till elevernas
livsvärld. Lärare A sökte därför förankra kunskapen i elevernas vardag så att det skulle vara möjligt 
att uppleva att kunskaperna kunde vara till nytta: ”Det här kan vara bra att du vet när du ska...”. 
Läraren var också noga med att poängtera för eleverna att det inte handlade om att de skulle göra 
sina skoluppgifter för lärarens skull. Istället lyfte hen fram att det var elevernas personliga 
utveckling som stod  i centrum. 

Att det var eleverna som i första hand påverkade undervisningens utformning kom lärare E till 
insikt om: ”Undervisningsform, det är lite läroböckerna som styr, hur de presenterar ämnesområdet.
Sen försöker jag hitta olika undervisningsformer för att anpassa till barnen. Det är inte säkert att alla
tar till sig ett sätt att undervisa. Därför styr barnen också lite. Egentligen är det barnen som styr 
mest. Man måste nå fram till dem. Jag bestämmer mig t ex för ett sätt att undervisa och sen märker 
jag att det inte fungerar och då gör jag på ett annat sätt, då är det barnen som styr.”. Lärare D ansåg 
på liknande sätt att både undervisningsinnehåll och undervisningsformer till stor del anpassades till 
eleverna. Även om kursplaner styrde det centrala innehållet kunde detta anpassas till lokala 
förhållanden. 
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För att kunna utforma inlärningssituationen efter elevernas förutsättningar menade lärare A att det 
var viktigt att lära känna barnen. Lärare D menade att en del barn hade lätt för att öppna sig medan 
det för andra var betydligt svårare. Det pedagogiska samspelet i sig sågs här av lärarna som ett 
viktigt verktyg när det gällde att utveckla en förståelse av eleverna. Lärare A ansåg dessutom att 
föräldrarna kunde utgöra ett viktigt stöd i sammanhanget då de trots allt var specialister på sina 
barn. Lärare D menade däremot att föräldrar egentligen inte kände sina barn så väl och att de därför 
borde umgås mera och t ex göra läxor tillsammans. De båda lärarnas utsagor i intervjuerna visar att 
det kan finnas olika syn på föräldrar som resurs när det gäller att  hantera elevers svårigheter. 

Kunskapen om eleverna, deras personligheter och förutsättningar utgjorde en trygghet när det gällde
att kunna hantera det vardagliga klassrumsarbetet. Lärare B uttryckte att hen inte upplevde någon 
stress i arbetet då hen var väl förtrogen med klassen. Läraren menade att det var viktigt att komma 
underfund med elevers personligheter: ”Hur de är till sättet, vilka är trygga, otrygga och osäkra. Det
tog ett bra tag innan jag förstod att elever som ger sken av att vara säkra på sig själva egentligen är 
osäkra”. Lärarens tidigare uppfattning fick ge vika för nya erfarenheter grundade i det kontinuerliga
samspelet och reflektionen kring eleverna.

När det gällde att hantera elevers inlärningssvårigheter pekade lärare E på dialogens betydelse för 
att leda elever på rätt spår. Det handlade om att hela tiden stämma av med eleverna för att förstå hur
de tänkte. Elevers svårigheter var dock inte enbart kopplade till inlärningen. Lärare B menade att 
det alltid fanns några tysta elever i varje klass och att det framförallt är flickor som är blyga. 
Läraren hade emellertid en överenskommelse med de tysta eleverna; även om de inte hade räckt 
upp handen fick läraren tillåtelse att ställa frågor till dem. Eleverna fick dessutom tillåtelse att 
redovisa sina arbeten i en liten elevgrupp eller med endast läraren närvarande. Läraren uttryckte: 
”Varför får man inte vara som man är? Jag vet att den här eleven är jätteduktig men hen kommer 
aldrig att få höga betyg. Då straffas man för att man är blyg och det är förskräckligt”. Läraren var 
dock medveten om samhällets krav på social kompetens. Även om läraren ansåg det självklart att 
elever hade rätt till att vara just som de var, ansåg hen också att det var lärarens uppgift att stödja 
eleven så att denna kunde övervinna sin blyghet. Läraren uttryckte: ”Det finns vissa elever här som 
ibland blir tysta och försvinner bort. De ber om hjälp väldigt tyst medan en del andra elever hojtar. 
Vi har därför ett system: eleverna skriver sitt namn på tavlan om de behöver hjälp, sedan hjälper jag
dem efter den turordningen”. Läraren sökte även uppmärksamma varje elev genom att ta i hand och 
hälsa varje morgon. Även lärare A anförtrodde sina strategier vad gällde blyga elever: ”Tysta elever 
får först berätta för en kompis, sedan för flera kompisar och till slut för hela klassen”. Läraren 
talade också om överenskommelser med elever med olika inlärningssvårigheter som innebar att 
läraren skulle söka elevens blick, eller vice versa, för att utröna om denne behövde hjälp. På så sätt 
behövde inte elevens svårigheter dra till sig uppmärksamhet från de andra eleverna. Lärare A 
menade att elever med inlärningssvårigheter kunde inkluderas i det pedagogiska sammanhanget om 
man anpassade uppgifterna, t ex utformade dem så att det inte bara fanns ett rätt svar på uppgiften. 

Några lärare uppmärksammade att elever hade olika inlärningsstilar och att de tog hänsyn till dessa 
i sin undervisning. Lärare C uttryckte: ”Elever har olika lärstilar: vissa elever lär sig visuellt medan 
andra lär sig auditivt, med kroppen eller genom att dramatisera. Därför försöker jag variera 
undervisningen”. Lärarna menade därför att det var viktigt att få en god personkännedom om den 
enskilda eleven. Visserligen kunde man få viss information från åtgärdsplaner men det var inte 
tillräckligt. Man sökte även bilda sig en egen uppfattning. Lärare A uttryckte: ”Nya elever –  det tar 
en stund innan man vet hur de fungerar. Jag lägger ganska mycket tid på att lära känna dem och titta
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bakom fasader”. 
 
Lärare gav även uttryck för att det var viktigt att elever kunde göra sig hörda, bli lyssnade på och på
så sätt inkluderas i det pedagogiska sammanhanget. Det flerstämmiga klassrummet möjliggjorde att 
elever kunde engageras på lektionerna och förde samtidigt arbetsprocesserna framåt. Lärare E 
menade att det var viktigt att synliggöra elevers olika sätt att tänka kring och lösa matematiska 
problem. På lärarens lektioner blev därför elevernas individuella förståelse av lärostoffet 
utgångspunkt för klassens gemensamma reflektioner. Förfarandet hade två syften: dels synliggöra 
kunskapens komplexitet genom att peka på flera möjliga tillvägagångssätt vid problemlösningen 
och dels medvetandegöra eleverna om sitt värde som självständigt tänkande individer. Det 
pedagogiska samspelet möjliggjorde för eleverna att vidga sina förståelsehorisonter, både 
beträffande sin egen förmåga och andra elevers sätt att tänka. Även lärare D betonade vikten av att 
verkligen lyssna till vad eleverna sade. Det pedagogiska samspelet beskrev hen som: ”Det 
förtroliga, när man resonerar och diskuterar med barnen. Att man lyssnar till den där tanken som 
kommer upp i en diskussion och spinner vidare på. Eller som när eleverna gör egna kopplingar till 
undervisningen. Då lyssnar man på dem!”. Elever initierade samtalsämnen och läraren var lyhörd 
för detta och ville spinna vidare på samtalet. Läraren menade dock att det inte var möjligt att ta upp 
alla trådar som barnen skickade ut. Då var det viktigt att tydliggöra att elevens inlägg var intressant 
men att det inte fanns tid till att diskutera detta just då. Via det pedagogiska samspelet med läraren 
fick eleverna inflytande på undervisningen i klassrummet. Istället för ett mekaniskt genomförande 
av en i förväg bestämd plan tilläts undervisningen utvecklas och gestaltas utifrån de samspel som 
ägde rum. 

Lärare B pekade på en viktig aspekt vad gällde det goda samspelet med eleven: ”Tiden är viktig för 
att det inte bara ska bli envägskommunikation. Att det finns tillräckligt med tid så att de själva får 
prata och tänka efter så att läraren inte bara säger svaret”. Läraren tycktes inte vilja dominera i 
interaktionen utan ville också ge plats för eleven. Det var viktigt att utveckla elevens reflexiva 
tänkande bl a för att lärostoffet skulle kunna bli begripligt. Flera av de andra lärarna tog också upp 
tiden som en betydelsefull faktor i undervisningen. De medgav dock att det rådde en ständig 
tidsbrist. Lärare D önskade att det fanns mer tid till individuella samtal med barnen för att kunna 
prata om kunskapsutvecklingen den sociala utvecklingen, fritidsintressen, farmor, mormor, 
kompisar. Läraren menade att: ”Det skulle innebära att man kunde få en större förståelse för barnen.
Vi skulle kunna kommunicera bättre och samspelet i undervisningen skulle därför bli bättre. Det 
skulle då vara lättare att anpassa efter elevernas intressen, förutsättningar och familjesituation”. 
Läraren medgav att man visserligen kunde ha förtroliga samtal i matsalen under lunchen. Fast då 
kunde man inte anteckna vilket kunde få som följd att man glömde bort vad eleven sagt. Lärare A 
uttryckte på liknande sätt och menade att samspelet med eleverna styrdes av ekonomiska 
förutsättningar. Det var helt enkelt omöjligt att samspela i en stor klass. För att möjliggöra ett ökat 
samspel med sina elever hade läraren och en kollega delat in klassens 32 elever i två grupper för att 
bedriva undervisning i halvklass. Trots att förfarandet innebar att lärarna under vissa lektioner 
arbetade oavlönade var läraren nöjd med åtgärden då de fick en rimligare arbetssituation. 

Studiens syfte var, förutom att söka kartlägga lärarnas förhållningssätt i det pedagogiska samspelet, 
även att undersöka i vilken mån dessa kunde sägas återspegla ett kvalitativt samspel och hur de 
intersubjektiva villkoren för elevernas utveckling därför kunde te sig. I resultatanalysen gjordes 
därför även en jämförelse mellan de skilda diskurserna och värderingsramen ”kvalitativt samspel”. 
Denna analys utgör inte en utvärdering i ordets reella bemärkelse. Tillämpningen av 
värderingsramen ”kvalitativt samspel” sker inte strikt systematiskt. Då samtliga kriterier i 
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värderingsramen inte är tillämpliga i varje diskurs (beroende på hur diskursen artikuleras) får 
utvärderingen mer formen av en diskussion där diskursens kännetecken tolkas och betraktas i ljuset 
av värderingsramen.

I följande avsnitt redogörs för analysen i vilken varje enskild diskurs betraktas utifrån ett kvalitativt 
perspektiv på pedagogiskt samspel. Därefter följer en diskussion specifikt kring diskursordningen 
som framträdde i resultatet. Några diskursanalytiska begrepp som tagits upp tidigare i 
framställningen tillämpas också här.

7.2  Diskurserna betraktade ur ett kvalitativt perspektiv på pedagogiskt samspel

7.2.1  Den effektivitetsinriktade diskursen

Den effektivitetsinriktade diskursens övergripande kännetecken är ett effektivitetstänkande som 
färgar beslut och handlingar i den pedagogiska praktiken. Effektiviteten förväntas leda till elevers 
måluppfyllelse och till att skolan därmed får ett bra resultat. På så sätt agerar diskursen delvis 
utifrån elevers intressen. Med tanke på de goda avsikterna kan diskursen förefalla ha sin hemvist i 
den mer förståelseinriktade livsvärlden. Fokus ligger på att elever ska utvecklas både socialt och 
kunskapsmässigt och därmed bli godkända i innevarande årskurs. Detta kan i sin tur leda vidare till 
högre studier och individuellt självförverkligande. Diskursen kan även ses som ett tecken på lärares 
professionella ansvarstagande vad gäller att följa direktiven i de nationella styrdokumenten. Stor 
vikt läggs vid att man vid lektionsplaneringen beaktar kunskapskraven i läroplanerna för att 
säkerställa elevers kunskapsinhämtning. Då undervisningen fokuserar på elevens 
kunskapsutveckling kan diskursen till viss del betraktas understödja det kvalitativa samspelet med 
eleven. Kunskapsinnehållet är emellertid tydligt avgränsat och bestämt i förväg. En risk med ett allt 
för ensidigt fokus på kunskapsmål och detaljerade betygskriterier är att elevens meningsskapande 
kring kunskapsinnehållet ignoreras och därmed begränsas. von Wright (2000) påpekar här att det är 
elevens subjektivitet som i första hand bör bilda utgångspunkt för hur undervisningen utformas. Då 
kunskaper fragmentariseras i arbetsscheman  får elever dessutom föga inflytande på 
kunskapsprocessen. Arbetsformen ”eget arbete” innebär visserligen att elever får möjlighet att 
arbeta i egen takt. Som lärare C angav kan det strukturerade arbetssättet dessutom vara fördelaktigt 
för elever som behöver stödjas i sina aktiviteter. Det finns emellertid risk för att kunskapen och 
därmed meningsskapandet reduceras i sin komplexitet då lärandet rationaliseras som delmoment i 
en plan. Meningsskapandet och kunskaperna ses heller inte som personliga i egentlig bemärkelse. 
Visserligen upprättar man individuella utvecklingsplaner vid utvecklingssamtalen där elevers 
personliga mål stakas ut. Utvecklingssamtal tenderar emellertid att utformas som asymmetriska 
sammanhang där elever får svårt att i egentlig mening göra sig hörda (Hofvendahl, 2012). Om 
sammanhanget är alltför asymmetriskt finns det risk för att elevens subjektivitet inte kan träda fram.
Läraren har ett naturligt övertag i situationen eftersom det är elevens kunskapsnivå som ska 
diskuteras. Dessutom är utvecklingssamtalen överlag tidsmässigt sett korta. För att hinna med är 
lärarens kommentarer ofta formulerade i förväg på ett papper som presenteras vid mötet. 
Hofvendahl (2012) menar att det därmed finns risk för att elever och föräldrar känner sig 
förbigångna. Vid intervjuerna uttryckte en lärare just en önskan om att mer tid avsattes för samtal 
med elever för att kunna lära känna dem bättre. Läraren menade att undervisningen då bättre skulle 
kunna anpassas till elevens förutsättningar och behov. 

Observationerna gav inblick i att en allt för rigid utformning av undervisningen kunde leda till att 
komplexa färdigheter reducerades med begränsat meningsskapande som följd. I fallet då eleverna 
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skulle återberätta samma berättelse för varandra betraktades de inte i första hand som självständiga 
subjekt, dvs som självständigt tänkande, kännande och handlande varelser (subjektifiering, Frelin, 
2010). Då eleverna själva varken fick välja berättelse eller stödord fick de ringa inflytande på 
lärandeprocessen. En orsak till förfarandet kan vara den tidsbrist som den pedagogiska praktiken 
ständigt lider av i diskursen. Tidsbristen innebär att lärare stundtals tvingas rationalisera 
lärandeprocesser för att kunna uppfylla målen för verksamheten. Detaljerade betygskriterier och 
ämnesanvisningar har formulerats av myndigheter för att säkerställa elevers utveckling och ur ett 
rättviseperspektiv möjliggöra jämlika kunskaper. I den effektivitetstyngda praktiken riskerar 
emellertid detta paradoxalt nog leda till att kunskapsutvecklingen begränsas eller uteblir. Lärares 
möjligheter att i reell bemärkelse kunna axla sitt moraliska ansvar för elevers utveckling blir därför 
begränsade i diskursen. Om läraren hade haft tid att undersöka elevernas förförståelse av hur man 
framställer en berättelse hade de kunnat utmanats i sitt tänkande. Om de dessutom hade fått 
tillåtelse att själva välja berättelse och stödord hade undervisningsmomentet kunnat bli mer lustfyllt,
meningsfullt och lärorikt.  

Det kan ifrågasättas om elever verkligen blir motiverade av att få inblick i kunskapsmålen i den 
utsträckning som de intervjuade lärarna i diskursen anger. Hägringen av ett framtida lärande kan 
visserligen i viss mån locka till studier men frågan är om det inte är framför allt själva 
lärandesituationen i sig som utgör en morot och som medför att eleven enträget söker sig vidare för 
att få svar på sina frågor. Innebörderna i kunskapsmålen är för eleven dessutom kanske heller inte 
alltid möjliga att förstå. Istället för ett ensidigt fokus på kursmålen bör lärarna motivera eleverna 
genom att skapa den enligt Marton och Booth (2000) så viktiga relevansstrukturen i lärostoffet .   

Den ständiga tidsbristen i den effektivitetsstyrda diskursen kan betraktas som ett hinder för att 
kvalitativa samspel med elever ska kunna äga rum. Det kan förmodas vara svårt för läraren att möta 
elevens subjektivitet i den innevarande stunden då tiden är knapp. Troligt är istället att det 
pedagogiska samspelet baseras på förutfattade meningar vad gäller elevens förmågor och 
egenskaper. Lärare B påpekar detta: ”Man kan alltid hitta elever som är svårare att nå – tiden har 
betydelse. Varje lektion, varje dag, kan inte anpassa sig efter varenda elev varje gång, får inrikta sig 
mot stora helheten och använda piskan istället”. Eftersom det pedagogiska sammanhanget är 
inriktat på effektiv måluppfyllelse är det dessutom föga troligt att oförutsägbarhet och osäkerhet 
betraktas som eftersträvansvärda synsätt. Det icke resultatinriktade tänkandet som von Wright 
(2000) menar är betydelsefullt för utvecklandet av ett moraliskt omdöme lär heller inte få utrymme i
en effektivitetsstyrd pedagogisk kontext. Det är istället mer troligt att man prioriterar 
lärandeprocesser med synlig aktivitet. 

I den effektivitetsinriktade diskursen betraktas relationen mellan lärare och elever som 
asymmetrisk. Läraren innehar rollen av expert och kontrollerar elevers beteende. 
Motsatsförhållandet mellan detta synsätt och vad som kännetecknar det kvalitativa samspelets 
förhållningssätt till elever är tydlig. Även om lärarnas förhållningssätt på ytan tycks vara moraliskt 
och ansvarsfullt och därmed präglat av en vilja att göra det goda innebär de asymmetriska 
relationerna att man inte når hela vägen fram. 

Min slutsats är att den effektivitetsinriktade diskursen inte motsvarar ett kvalitativt samspel. 

7.2.2  Den socialt normativt inriktade diskursen

Den socialt normativt inriktade diskursens övergripande kännetecken är en fokusering på elevens 
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socialisering. Häri ingår att elever förvärvar ett socialt accepterat beteende i klassrummet. 
Diskursen kan betraktas som nödvändig för att möjliggöra en någorlunda lugn och trygg miljö för 
både elever och lärare. En alltför hög ljudnivå kan t ex hindra elever från att uppnå koncentration 
och studiero. För att den enskilde eleven ska kunna göra sig hörd i det pedagogiska sammanhanget 
krävs dessutom att elever har utvecklat förmåga till att lyssna, visa hänsyn och respekt gentemot 
andra människor. I ett sådant sammanhang blir det möjligt för elever att inta olika perspektiv och 
därmed utmanas i sitt tänkande. Läraren har i det ordnade sammanhanget också större möjligheter 
att inta den enskilde elevens perspektiv och få en uppfattning om elevens förförståelse. Diskursen är
viktig även ur ett demokratiskt perspektiv. Elever behöver utveckla de värderingar och synsätt som 
ligger till grund för vårt demokratiska samhälle. Då diskursen månar om elevers 
kunskapsutveckling och söker skapa ett ordnat sammanhang så att elevers subjektiviteter kan träda 
fram främjar diskursen det kvalitativa samspelet med eleven. Läraren är medveten om sitt moraliska
ansvar vad gäller verksamhetens utformning. Det finns emellertid också en negativ sida av de 
socialt normativa förväntningarna på eleven. Varje klassrumskultur har sin uppsättning tysta 
överenskommelser om vad som är rätt eller fel beteende i klassrummet. Hundeide (2003) benämner 
detta klassrummets intersubjektiva rum och menar att vissa elever har svårt för att ”knäcka koden” i 
diskursen. Dessa elever uppvisar fel beteende och riskerar betraktas som trotsiga med disciplinära 
problem. Elevernas icke acceptabla beteenden korrigeras främst med disciplinära tillsägelser vilket 
innebär att en närmare problematisering aldrig kommer till stånd om vilka svårigheter som eleverna 
egentligen har. I sådana fall blir elevernas subjektiviteter inte bejakade såsom de framträder i det 
specifika sammanhanget. Om undervisningen i övrigt i hög grad styrs utifrån ett 
effektivitetstänkande finns det risk för konsekvenser av detta slag. Att elever har svårigheter med att
uppvisa rätt beteende i klassrummet exemplifieras av lärare B:s utsaga. Läraren berättade att det 
emellanåt hände att en elev räckte upp handen och repeterade vad en annan elev nyss sagt och att 
läraren då blev tvungen att tillrättavisa eleven. Eleven tycktes inte ha förstått och införlivat den 
specifika klassrumskulturens regler. Regeln att inte upprepa vad en annan elev nyss sagt betraktas 
som viktig för att visa respekt gentemot andra elever. Eleven som bryter mot regeln kan emellertid 
ha ett viktigt syfte med sin handling, t ex att instämma i vad som redan sagts för att på så sätt kunna 
inkluderas i sammanhanget eller helt enkelt för att bli bekräftad i sin nyligen förvärvade kunskap. 
Beteendet skulle även kunna bero på en oförmåga att kommunicera sina tankar till omgivningen 
varvid det utåt sett kan förefalla som om eleven inte har något personligt att tillägga. Att eleven i ett 
sådant fall snarare möts av en disciplinär tillsägelse än en närmare problematisering för att korrigera
sitt beteende, innebär att elevens subjektivitet inte bemöts såsom den framträder i sammanhanget. 
Ur ett demokratiskt perspektiv kan detta innebära konsekvenser för elevens självbild och framtida 
inkludering. På samma sätt kan en elev med inlärningssvårigheter uppvisa socialt oacceptabla 
beteenden som svar på en icke bejakande kontext. Omgivningens bemötande utgår då från en 
stereotypisk uppfattning om eleven, vilket får som konsekvens att eleven inte blir bemött för sina 
reella problem.

Bernstein (2000) visar med sin pedagogiska teori att den pedagogiska diskursen består av två delar: 
undervisningsdiskursen (the instructional discourse) och den regulativa diskursen (the regulative 
discourse). Bernstein (ibid) menar emellertid att undervisningsdiskursen ligger inbäddad i den 
sociala reglering och ordning som den regulativa diskursen söker åstadkomma. Detta innebär att 
den pedagogiska diskursen därför i realiteten egentligen bara består av den regulativa diskursen. Det
sociala sammanhanget och dess organisering blir till villkor för elevers möjligheter till förvärvande 
av kunskaper. Detta blir märkbart i lärarnas utsagor då de i en del fall framhåller den sociala 
dimensionen av undervisningen som mest betydelsefull. Det blir även märkbart i det ovan beskrivna
föreställda scenariot. Att sociala kunskaper och andra kunskaper kopplade till olika ämnesområden 
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kan följas åt och förmedlas i en och samma pedagogisk kontext kan betraktas som både naturligt 
och ändamålsenligt. De sociala färdigheterna lärs in i det sammanhang de ska tillämpas, så kallat 
situerat lärande. För detta ändamål krävs emellertid en lyhördhet från pedagogens sida liksom en 
förmåga att särskilja dessa två kunskapsområden för att kunna stödja eleven i sin utveckling.  
På liknande sätt blir det med det av tradition upprätthållna synsättet att det pedagogiska 
sammanhanget ska präglas av synlig aktivitet, dvs kravet på att det ska vara visuellt märkbart att 
elever arbetar och lär sig. Den sociala regleringen av det pedagogiska sammanhanget betraktas som 
en förutsättning för kunskapernas förvärvande. Det förväntade sociala beteendet blir på så sätt 
liktydigt med lärande. Detta kan ur von Wrights (2000) perspektiv verka hindrande för det icke 
resultatinriktade tänkandet som utgör grunden för utvecklandet av ett moraliskt tänkande. ”Att sitta 
och drömma” kan vara ett behov och i en del fall ett tecken på en pågående inre arbetsprocess. En 
elev som i sådana fall får en disciplinär tillsägelse blir därför inte bemött i sin subjektivitet såsom 
den framträder i det specifika sammanhanget.

Den sociala regleringen och kontrollen av elevers aktiviteter kan emellertid ses som ett utslag av 
den osäkerhet som lärare upplever kring utfallet av undervisningsprocessen. I Lorties studie 
Schoolteacher (1977) framkommer att lärare överlag upplever osäkerhet beträffande både sina egna 
och elevers arbetsresultat. Som nämnts tidigare kännetecknas skolvardagen av en intensitet vad 
gäller aktiviteter och sociala möten (Kernell, 2002). Kvernbekk och Strand (2004) menar att lärare 
på grund av detta har behov av arbetsmodeller och rutiner som i viss mån kan göra praktiken något 
så när förutsägbar.  Den socialt normativt inriktade diskursen erbjuder arbetsmodeller och rutiner 
som möjliggör att hantera den komplexa undervisningssituationen. Eftersom lärande kan vara svårt 
att kartlägga i den innevarande stunden kan elevers aktiviteter istället få bli sinnebilden av att 
kunskap verkligen inhämtas. Här blir på så sätt elevers ”görande” viktigare än elevers ”lärande”. 
Alexandersson (1994, s. 212) uttrycker att ”När den aktiva handlingen görs till det primära 
innehållet blir formen ofta överordnad det specifika innehållet.”.  Alexandersson menar att 
aktiviteterna styrs av lärarnas egna behov av att eleverna uppvisar hög aktivitet och koncentration 
på lektionerna. Detta fenomen förklarar Alexandersson som delvis ett utslag av den progressiva 
riktningens påverkan på svensk skolpolitik under 1900-talet. Här tog läroplaner intryck av Deweys 
tankar om vikten av sociala och elevaktiva arbetsformer i klassrummet. Undersökande arbetssätt 
och problemorienterad undervisning premierades under 1970-talet för att eleverna skulle lära sig 
samarbeta och ta ansvar.  Alexandersson menar att det specifika innehållet då fick en allt för 
underordnad roll. Det är rimligt att anta att aktiviteten och ”görandet” därmed kom att fokuseras i 
större utsträckning än tidigare. Ett klassrum som präglas av aktiva och febrilt arbetande elever kan 
på ett bedrägligt sätt bidra till att läraren känner sig trygg och inge gott självförtroende. Om inte 
elevernas förståelse av kunskapsinnehållet fokuseras och analyseras finns det emellertid risk för att 
kunskapsutvecklingen blir ytlig eller uteblir.

Observationerna visade att lärare C tog till ett pedagogiskt knep för att bejaka och stödja elever som
uppvisade svårigheter med att anpassa sitt beteende efter den förväntade mallen. Genom att läraren 
förtroligt viskade sina tillsägelser till eleverna fick dessa hjälp med att korrigera sitt beteende utan 
att det väckte alltför stor uppmärksamhet i klassen. Olle, eleven som nyss fått en lillasyster, blev 
genom lärarens medvetna förhållningssätt på så sätt bemött i den subjektivitet som han uppvisade i 
den innevarande stunden. För att upprätthålla den sociala ordningen och visa hänsyn till övriga 
elever var läraren emellertid tvungen att få bukt med Olles störande utspel. Läraren försökte därför 
få Olle att förändra sitt beteende genom lågmälda tillsägelser. Samtidigt präglades lärarens 
förhållningssätt av en omsorg om Olle och en förståelse för den bakomliggande orsaken till hans 
beteende. Lärarens undersökande frågor och attityd visade på respekt och välvilja liksom en 
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förväntan om att det icke önskvärda beteendet var tillfälligt. 

Min slutsats är att den socialt normativt inriktade diskursen både motsvarar och hindrar det 
kvalitativa samspelet med eleven.

7.2.3  Den kunskaps- och begåvningsmässigt normativt inriktade diskursen

Den kunskaps- och begåvningsmässigt normativt inriktade diskursens övergripande kännetecken är 
att den premierar en undervisning anpassad främst till den medelbegåvade eleven. Förfarandet kan 
till stor del tänkas ha sin grund i de ekonomiska villkoren för den pedagogiska verksamheten där 
begränsade resurser bland annat leder till stora elevklasser med få lärare. Lärarna påpekar att de är 
medvetna om problemet men upplever att de saknar resurser för att kunna hantera frågan på ett 
tillfredsställande sätt. Lärarna råder dessutom inte över de beslut som fattas kring skolors 
resursfördelningar. Begåvade elever riskerar emellertid att understimuleras eftersom 
undervisningstiden förståeligt nog främst måste fördelas på elever med sämre utgångspunkter vad 
gäller inlärningsförmåga. Diskursen kan därför sägas drivas av ett rättviseperspektiv. I detta 
avseende kan det vara berättigat att undervisningstid förläggs till elever som av olika anledningar 
riskerar att inte nå kunskapsmålen. Ur ett demokratiskt perspektiv och tillika ett rättviseperspektiv 
kan emellertid hävdas att även de begåvade eleverna har rätt att utvecklas. I de nationella 
styrdokumenten fastställs varje enskild elevs rätt att utvecklas från sin individuella utgångspunkt 
(Skolverket, 2011). I den kunskaps- och begåvningsmässigt normativt inriktade diskursen blir 
emellertid de begåvade eleverna inte bejakade som de individer de faktiskt är och deras 
subjektiviteter riskerar därför bli avsevärt begränsade i sin framtoning. Eleverna tycks vara en 
hopplös grupp som ingen har möjlighet att ta sig an och skolan tycks sakna strategier för att stödja 
dessa elevers utveckling. Det är tydligt att skolans moraliska ansvar beträffande de särskilt 
begåvade eleverna uteblir. Av lärare B:s utsaga framgår att eleverna själva tycks få axla ansvaret för 
sin egen utveckling: Då eleverna själva inte kan komma på vad de vill sträva mot kan läraren heller 
inte staka upp nya mål. Betydelsen av målformulering i sammanhanget visar dessutom på att läraren
inte riktigt accepterar den pedagogiska situationens oförutsägbarhet. Bristen på stimulerande 
arbetsuppgifter får emellertid som följd att elevernas tänkande inte utmanas. Detta innebär i sin tur 
begränsade möjligheter till meningsskapande. De normativa synsätten vad gäller kunskaper och 
begåvning innebär att de mer begåvade eleverna riskerar att exkluderas från det pedagogiska 
sammanhanget. 

Händelsen kring läxförhöret i engelska visar på en bland flera svårigheter som begåvade elever kan 
möta i den pedagogiska praktiken. Läraren svarade eleven vid det specifika tillfället att det endast 
fanns en korrekt översättning av den engelska glosan. Anledningen till lärarens agerande kan vara 
att glosprovet utgjorde en bedömningsgrund för elevernas kunskaper och att läraren därför inte 
ansåg sig kunna stödja eleven. Det kan emellertid betraktas som möjligt att eleven hade kännedom 
om de båda orden ”look at” och ”watch” och att denna kunskap hade förvärvats utanför skolans 
kontext. Med ett integrativt perspektiv på språkinlärning betraktas alla tillfällen då språkkunskaper 
kan införlivas som betydelsefulla. I dagens samhälle innebär tillgången till datorer att kunskap kan 
förvärvas genom deltagande i andra pedagogiska praktiker utanför den institutionaliserade skolan. 
När ny kunskap införlivas associeras den ofta till tidigare förvärvad kunskap. Med ett 
helhetsperspektiv på språkförmågan blir det emellertid inte relevant att kunna särskilja på var 
kunskapen inhämtats. En språkbegåvad elev kan på så sätt stöta på svårigheter vad gäller att 
synliggöra sina kunskaper i undervisningen. Då kunskapen blir allt för snävt kontextbunden riskerar
begåvade elevers subjektiviteter att inte bejakas. Det begränsade meningsskapande som de blir 
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förvisade till kan innebära negativa konsekvenser vad gäller motivationen för ett framtida lärande.

När det gäller lärare B:s utsagor kring betygssättning ger dessa en antydan om att läraren är osäker 
på sin egen bedömning av elevers förmåga speciellt vad gäller det högsta betyget. Det tycks 
dessutom vara speciellt viktigt att tolkningen av elevens kunskaper överensstämmer med 
Skolverkets bedömningar i synnerhet då det gäller de mer begåvade eleverna. Ur ett 
rättviseperspektiv bör emellertid framhållas att det för alla elevkategorier är betydelsefullt att 
bedömningsunderlagen för betygen betraktas med samma noggrannhet och kompetens. En fråga 
som kan ställas i sammanhanget är om en begåvad elev som tillfälligt misslyckas på ett nationellt 
prov (kanske på grund av sjukdom eller tillfälliga personliga händelser) därför riskerar att få ett 
lägre betyg även om eleven i övrigt uppvisar synnerligen goda resultat.  

Min slutsats är att den kunskaps- och begåvningsmässigt normativt inriktade diskursen inte 
motsvarar ett kvalitativt samspel när det gäller de begåvade eleverna.  

7.2.4  Den omsorgsinriktade diskursen

Den omsorgsinriktade diskursens övergripande kännetecken är synsättet att eleven är i behov av 
uppmärksamhet, omsorg och vårdande närhet. Diskursen ser de basala behovens tillfredsställelse 
som en grundläggande förutsättning för elevens möjligheter till lärande och utveckling. I 
blickpunkten för lärarens samspel ligger därför elevens trygghet och välmående. Lärarnas utsagor 
visar här prov på en lyhördhet för den enskilde elevens subjektivitet såsom den tar form i den 
innevarande stunden. Utifrån elevernas dagsform finns det en beredskap till att omorganisera 
undervisningen för att göra den mer ändamålsenlig. Exemplet med eleven som fått en lillasyster 
illustrerar detta förhållningssätt. För att elevernas svårigheter inte ska riskera att bli permanenta är 
det betydelsefullt att lärare använder sig av den förmåga som van Manen (1991) benämner takt. 
Lärare C visade prov på just denna finkänslighet och lyhördhet som innebar att eleven kunde få 
möjlighet att övervinna sina tillfälliga svårigheter. Diskursens förhållningssätt gentemot elever 
karakteriseras överlag av ”sensing” snarare än av ”knowing” (Frelin, 2010). Det är så som läraren 
förnimmer eleven i den specifika stunden som bildar utgångspunkt för hur undervisningen 
utformas. 

Lärarnas utsagor i diskursen visar att de till viss del tycks acceptera den oförutsägbarhet som von 
Wright (2000) menar är karakteristiskt för den pedagogiska situationen. Diskursen kan på så sätt 
sägas sträva i en riktning där effektivitet betraktas vara av underordnad betydelse.  Att ”vila huvudet
på bänken” kan i ett utifrånperspektiv ses som ett tecken på sysslolöshet medan det i realiteten kan 
innebära en potential för det icke resultatinriktade tänkandet som von Wright (ibid) menar är 
grundläggande för vår förmåga till moraliska omdömen. Generellt kan lärarnas agerande sägas vara 
präglat av ett moraliskt ansvar och en vilja att göra det goda.

Som nämnts tidigare visar forskning (Frelin, 2010) på betydelsen av lärares relationella förmåga. 
Att läraren kan skapa personliga relationer med eleverna får konsekvenser för deras 
utvecklingsmöjligheter. Detta gäller inte minst elever med utsatta hemförhållanden. När elever får 
ge uttryck för sin syn på önskvärda läraregenskaper lyfter de fram värme, omsorg, lyhördhet och 
höga förväntningar på elevens prestationer. Det är den medmänskliga läraren som premieras 
framför ”maskinläraren”. Som framgår ovan kan den omsorgsinriktade diskursen betraktas som 
högst ändamålsenlig när det gäller att knyta elevkontakter och verka för elevers utveckling. 
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Även om den omsorgsinriktade diskursen präglas av ett förhållningssätt som verkar positivt för 
elevers utveckling finns det emellertid även risk för att omsorgstänkandet övergår i asymmetriska 
maktförhållanden. Så kan ske då kommunikationen inte utgår från en kommunikativ rationalitet. 
Om läraren utgår från sina egna föreställningar om vad som utgör elevens behov istället för att 
undersöka hur det verkligen förhåller sig är detta uttryck för ett i von Wrights (2000) mening 
punktuellt perspektiv. von Wright (ibid) påpekar dessutom att en alltför översvallande empati 
gentemot eleven kan leda till att elevens subjektivitet såsom den framträder i det specifika 
sammanhanget inte blir föremål för en djupare problematisering. Subjektifiering (Freilin, 2010), dvs
att erkänna eleven som ett självständigt tänkande och kännande subjekt, kommer därmed heller inte 
till stånd. En sund empatisk inställning kan emellertid inte betraktas som skadlig utan bör istället ses
som en viktig grund för det pedagogiska mötet.  

Min slutsats är att den omsorgsinriktade diskursen kan både motsvara och hindra det kvalitativa 
samspelet med eleven.

7.2.5  Den kommunikativt inriktade diskursen

Centralt i den kommunikativt inriktade diskursen är en vilja till förståelseinriktad kommunikation i 
syfte att nå ömsesidig förståelse. Det pedagogiska samspelet ses som ett verktyg för att lära känna 
och förstå eleven och därmed skapa förutsättningar för en kunskapsutveckling. Det handlar om att 
reflektera kring eleven för att nå insikt om elevens personlighet, intressen, inlärningsstrategier, 
förmågor, förutsättningar, eventuella inlärningssvårigheter eller andra egenskaper som verkar 
hindrande för lärandet (t ex att eleven är tyst och blyg). Den individuella utvecklingsplanen (IUP) 
betraktas i en del fall som ett verktyg för att få kunskap om eleven och därmed kunna öka 
förutsättningarna för en kunskapsutveckling. IUP:n kan t ex innehålla information om elevers 
svårigheter och hur dessa ska överbryggas liksom personliga kunskapsmål. Det kan emellertid 
ifrågasättas om IUP:n verkligen utgör ett adekvat hjälpmedel i detta avseende. Som nämnts tidigare 
pekar forskning på att utvecklingssamtalen ofta karakteriseras av asymmetriska relationer där 
eleven i reell mening får svårt att göra sin röst hörd (Hofvendahl, 2012). På grund av lärares redan 
pressade scheman är det dessutom inte möjligt att låta utvecklingssamtalen ta den tid i anspråk som 
kanske skulle vara nödvändig för att möjliggöra en närmare problematisering kring eleven. von 
Wright (2000) menar dessutom att förutbestämda uppfattningar om eleven som bl a kommer till 
stånd och formuleras i dokument snarast blir till hinder för elevens utveckling. Den bedömning av 
eleven som sker vid en viss tidpunkt i ett specifikt sammanhang kan vid ett senare tillfälle i en 
annan omgivning te sig radikalt annorlunda. Som tidigare forskning visat har emellertid lärare 
behov av beprövade metoder för att känna sig trygga och kunna hantera den komplexa 
undervisningssituationen (Kvernbekk & Strand, 2004). När arbetssituationen i varje innevarande 
stund riskerar att bjuda på överraskningar måste den omgivande ramen för verksamheten i viss mån 
vara förutsägbar. Färdiga omdömen och kartläggningar av elever blir tillsammans med ett i förväg 
bestämt undervisningspaket de verktyg som lärare har att röra sig med för att göra arbetssituationen 
trygg. I föreliggande studie försäkrade läraren dock att IUP:n ständigt uppdaterades och att den 
därför kontinuerligt fanns med i bakgrunden i det pedagogiska samspelet med eleven. Här kan det 
naturligtvis vara svårt att ta ställning till huruvida IUP:n verkligen uppdaterades utifrån elevens 
subjektivitet i den innevarande stunden. Om IUP:n hindrade lärarens reflektion kring eleven i det 
pedagogiska samspelet utgjorde lärarens förhållningssätt inte ett exempel på ett kvalitativt samspel. 
Om IUP:n istället fanns med i lärarens tankar som en sorts föränderlig referensram mot vilken hen 
bollade tankar, intryck och slutsatser kan däremot lärarens förhållningssätt betraktas vara ett uttryck
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för ett kvalitativt samspel.

I diskursen urskiljes emellertid en syn på pedagogiskt samspel som kunde innebära att man bemötte
elevers subjektiviteter såsom de framträdde i den innevarande stunden. Det var också detta som 
möjliggjorde att lärandeprocessen kunde drivas framåt. Lärarna var lyhörda inför elevernas 
kommentarer och syn på inlärningsstoffet och lät dessa påverka förloppet i den pedagogiska 
situationen. På så sätt kunde elever inkluderas även om det naturligtvis för den enskilde eleven 
kunde ske i mycket varierande utsträckning. En lärare i undersökningen påpekade vikten av att 
”prata matte”, dvs att eleverna fick diskutera sina individuella sätt att tänka kring matematiska 
problem och hur dessa skulle lösas. Eleverna fick på så sätt möjlighet att inta varandras perspektiv 
och kunde bli utmanade i sina egna föreställningar. Som tidigare nämnts pekar von Wright (2000) 
på betydelsen av detta för att det reflexiva tänkandet ska kunna utvecklas. Genom att eleverna fick 
möjlighet att interagera och rekonstruera meningserbjudanden fanns möjlighet till individuellt 
meningsskapande. Utsagorna visar prov på det som Frelin (2010) benämner subjektifiering, dvs att 
läraren erkänner eleven som en självständigt tänkande och kännande individ. Då elevens tänkande 
respekteras och beaktas utgör undervisningssituationen en symmetrisk relation. Lärarnas 
förhållningssätt kan även beskrivas som takt (van Manen, 1991), dvs den kontextuella färdighet 
som innebär en öppenhet inför elevens erfarenheter, tillit till sammanhanget och 
improvisationsförmåga. Utsagorna i diskursen visar därmed även prov på att lärarna till viss del 
accepterar den pedagogiska situationens oförutsägbarhet. Genom att eleverna ges möjlighet att 
kommentera och bidra med sina erfarenheter blir det inte möjligt att i förväg bestämma hur den 
pedagogiska situationen ska gestalta sig. Som nämnts tidigare kräver detta förhållningssätt tillit till 
både elever och det pedagogiska sammanhanget. Jag menar att det även krävs mod att utmana den 
tidsbrist som enligt lärarna ständigt är närvarande. Lärare sökte även skapa en relevansstruktur 
genom att knyta an lärostoffet till elevernas livsvärld. Lärarna arbetade dessutom med ”Learning 
study”, ett arbetssätt utarbetat av Marton och Booth (2000). Arbetssättet innebär att läraren 
systematiskt söker få insikt i elevens förförståelse och identifiera elevens lärandeobjekt. Förfarandet
innebär ett konkret sätt att bemöta elevens subjektivitet såsom de framträder för stunden. Utifrån 
intervjuutsagorna framgick tydligt att lärarnas förhållningssätt i diskursen var präglat av 
engagemang och en vilja att göra det goda.

Min slutsats är att den kommunikativt inriktade diskursen i hög grad motsvarar ett kvalitativt 
samspel. Stundtals kan den emellertid även verka hindrande för att ett sådant samspel ska kunna äga
rum.

7.3  Den diskursiva praktikens diskursordning

Resultatet av diskursanalysen visade att lärarnas diskursiva praktiker sammanlagt upprätthöll en 
diskursordning bestående av fem olika diskurser. Resultatet bör inte betraktas som uttömmande 
beträffande vilka diskurser som allmänt kan förekomma i lärares diskursiva praktiker. I detta 
avseende är det empiriska underlaget allt för begränsat vilket dock är nödvändigt i en kvalitativ 
studie baserad på intervjuer och observationer. Man har i andra studier (Carlsson, 2006; Linnér, 
2005) identifierat ytterligare diskurser vilket pekar i riktning mot att en replikation av studien skulle
kunna ge ett något annorlunda resultat. Dock förekom både den kommunikativt inriktade och den 
omsorgsinriktade diskursen hos både Linnér (2005) och Carlsson (2006). Den senare diskursen 
benämndes hos Carlsson (ibid) för den beskyddande diskursen men påminde i mångt och mycket 
om Linnérs (ibid) uttolkning. I Carlssons studie, liksom till viss del även i Linnérs studie, ledde det 
beskyddande förhållningssättet för elevers del till beroendeförhållanden, hjälplöshet och passivitet. I
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min studie betraktade man i denna diskurs istället elever som främst självständiga och kompetenta 
individer även om den andra tolkningsmöjligheten också togs upp. Det handlade mer om att, via 
omsorgen, bejaka den subjektivitet som trädde fram för stunden för att på så sätt främja elevens 
utveckling. I Carlssons studie uttolkades även en marknadsorienterad diskurs som till viss del 
präglades av ett effektivitetstänkande men främst med sikte på elever som framtida arbetsresurs 
inom näringslivet. Dessutom förekom en konserverande diskurs med normerande synsätt gällande 
bl a studieinriktning. Vilka diskurser som framträder kan delvis tänkas bero på vilken nivå i 
skolsystemet som lärarna undervisar på. Carlssons studie omfattar gymnasielärare vilket kan 
förklara förekomsten av de två ovan nämnda diskurserna. Linnérs studie liksom min omfattar 
däremot lärare som undervisade i de lägre årskurserna. Detta kan vara en förklaring till att tre av 
diskurserna förekom i båda studierna.

I studien förekom den effektivitetsinriktade och den kommunikativt inriktade diskursen hos 
samtliga lärare. Den socialt normativt inriktade diskursen omfattade fyra lärare medan den 
kunskaps- och begåvningsmässigt normativt inriktade diskursen och den omsorgsinriktade 
diskursen omfattade endast två lärare vardera. Av samma anledning som angetts ovan blir det inte 
relevant att ingående analysera och redogöra för lärares enskilda diskursordningar för att sedan göra
en inbördes jämförelse. Det empiriska materialet är återigen allt för litet för att man ska kunna dra 
några långtgående slutsatser kring detta. Vad som dock utmärker sig i resultatet är att lärarnas 
enskilda diskursiva praktiker är sammansatta av flera olika diskurser. I en del fall kan de närmast 
sägas motverka varandra genom dess orientering mot antingen ett livsvärlds- eller ett 
systemperspektiv. Visserligen är det inte möjligt att ur det empiriska materialet utläsa i vilken 
utsträckning varje enskild diskurs tillåts dominera och påverka det pedagogiska samspelet med 
eleven. Även om den effektivitetsinriktade och den kommunikativt inriktade diskursen förekom hos
samtliga lärare, är det därmed inte säkert att de båda diskurserna i praktiken tilläts inverka på det 
pedagogiska samspelet i lika stor omfattning. Som nämnts tidigare kan den socialt normativt 
inriktade och den omsorgsinriktade diskursen utgå från både ett förståelseinriktat förhållningssätt 
och ett mer strategiskt dito. Om de två diskurserna övervägande utgår från en förståelseinriktad 
grund, innebär det att lärarnas sammanlagda diskursordning totalt sett i något större utsträckning 
domineras av detta förhållningssätt. Tillsammans med den kommunikativt inriktade diskursen 
företräder de i detta fall ett förhållningssätt som innebär att den enskilde eleven kan bekräftas och 
får möjlighet att utvecklas. Om de två diskurserna däremot utgår från ett mer strategiskt tänkande, 
innebär det att lärarnas sammanlagda diskursordning istället domineras av ett förhållningssätt som 
saknar förståelseinriktad kommunikation eller som är förståelseinriktad utan grund i en 
kommunikativ rationalitet. Tillsammans med den effektivitetsinriktade och den kunskaps- och 
begåvningsmässigt normativt inriktade diskursen företräder de två diskurserna därmed 
förhållningssätt som inte är förenliga med kriterierna för ett kvalitativt samspel. Om den 
kommunikativt inriktade diskursen dessutom antar en form som i egentlig mening inte beaktar 
elevens subjektivitet såsom den framträder i den innevarande stunden (p g a att IUP:n kan utgöra en
fördomsfull dokumentation) reduceras de kvalitativa aspekterna i diskursordningen ytterligare. 
Avgörande är förstås i vilken utsträckning de skilda diskurserna tillåts få spelrum i lärarnas enskilda
diskursiva praktiker. Här visar händelsen med Olle, eleven som nyligen fått ett syskon, på hur 
diskurserna i realiteten innebär tvära kast mellan skilda förhållningssätt och på hur diskurserna 
stundtals tycks överlappa varandra. Lärarens medvetenhet om sitt förhållningssätt i det specifika 
fallet innebär emellertid att eleven får möjlighet att utvecklas.

En intressant företeelse är lärare D:s utsagor i den kommunikativt inriktade diskursen beträffande 
huruvida man bör bejaka elevers intressen eller ej. Lärare D menade att läroplanens direktiv 

73



beträffande undervisningsinnehållet inte möjliggjorde att undervisningen i någon större utsträckning
kunde anpassas till den enskilde elevens intressen eftersom verksamhetens mål var att eleverna 
skulle bli godkända. Dock medgav läraren att det i undantagsfall kunde bli nödvändigt att göra så 
för att möjliggöra elevers måluppfyllelse. Som exempel på detta berättade läraren om en elev vars 
främsta intresse var hip hop. För att göra det möjligt för eleven att uppnå kunskapsmålen använde 
läraren elevens intresse som utgångspunkt för undervisningen. Lärarens utsaga visar att ”elevens 
intresse” normalt sett inte ingick i lärarens undervisningsdiskurs. Anledningen var läroplanens 
direktiv som läraren menade i stor utsträckning var oförenliga med elevers intressen. I detta 
avseende präglades lärarens diskursiva praktik av den effektivitetsinriktade diskursen. ”Elevens 
intresse” betraktar jag som ett element i det diskursiva fältet, dvs det utmanande område av skilda 
diskurser som omger lärarens effektivitetsinriktade diskurs och som därför ständigt riskerar att 
förändra denna (Laclau & Mouffe, se Winther Jörgensen & Philips, 2000). Lärarens medgivande 
visar att den effektivitetsinriktade diskursen stundtals utvidgades och tillfälligt förändrades genom 
att inkludera element från den kommunikativt inriktade diskursen. Då elementet ”elevens intressen”
kan betraktas som oförenligt med den effektivitetsinriktade diskursens betydelsefixering, kan 
lärarens förhållningssätt i det specifika sammanhanget istället ses som ett uttryck för den 
kommunikativt inriktade diskursen. Man skulle alltså även kunna beskriva skeendet som att läraren 
tillfälligt övergick från den effektivitetsinriktade diskursen till en mer kommunikativt inriktad 
diskurs. I lärarens förklaring till förfarandet framstår en paradox: Anledningen till att elevens 
intressen normalt inte införlivades i undervisningen angavs vara en risk för att eleven inte skulle bli 
godkänd. När det däremot framstod som uppenbart att eleven inte skulle nå målen för betyget 
godkänd betraktades det som nödvändigt att utforma undervisningen efter elevens intressen.

Den ekonomiska diskursens inflytande i den effektivitetsinriktade diskursen ser jag som ett uttryck 
för interdiskursivitet. Som nämnts tidigare innebär interdiskursivitet att diskurser från andra sociala 
domäners diskursordningar införlivas och därmed förändrar en befintlig diskurs (Winther Jörgensen
& Philips, 2000). Den ekonomiska diskursen betraktas som en del av en globalt utbredd ekonomisk 
filosofi, New Public Management, som under senare decennier smugit sig in i olika verksamhetsfält
och institutioner och däri satt sin prägel. I skolans kontext innebär den ekonomiska diskursen att 
skolans verksamhet legitimeras att betraktas i termer av ekonomi, effektivitet och konkurrens. 
Staten betraktas som beställare av utbildning och resursfördelning till skolor sker utifrån mätbara 
prestationer och resultat. Decentraliseringen av skolan, då makten och ansvaret kom att förskjutas 
till kommunal nivå, har på så sätt i realiteten inneburit ett begränsat inflytande. Då statliga 
kontroller och utvärderingar infördes i nära anslutning till decentraliseringen är den statliga 
styrningen fortfarande betydande (Sundberg, 2008).  Fritzell (2008a) menar att den ekonomiska 
diskursen är ett uttryck för systemets kolonisering av livsvärlden då strategiska maktintressen 
dominerar över intressen av mer kommunikativ och förståelseinriktad karaktär. 

Den effektivitetsinriktade diskursens tydliga prägel av läroplaner ser jag som ett uttryck för 
manifest intertextualitet. Lärarnas uttalanden i det empiriska materialet är fyllt med hänvisningar till
läroplanernas direktiv beträffande undervisning och lärande. I manifest intertextualitet är det 
uppenbart att diskursen i större eller mindre utsträckning bygger på andra texter då det öppet 
hänvisas till dessa källor (Winther Jörgensen & Philips, 2000).  

I nästa kapitel följer en mer generell diskussion utifrån studiens resultat. Inledningsvis förs en teori- 
och metoddiskussion utifrån erfarenheterna av den den genomförda studien. Därefter följer en 
sammanfattande diskussion kring studiens resultat. Kapitlet avslutas med några förslag på fortsatt 
forskning relaterade till studiens ämnesområde.

74



8  Generell diskussion
8.1 Teoridiskussion

8.1.1  Habermas diskursteori

Tillämpningen av Habermas (1988, 1995) teorier skärpte min blick då det gällde att tolka 
diskurserna för deras möjligheter att kunna främja ett kvalitativt samspel. Den utgjorde ett stöd när 
det handlade om att söka avgöra vad som var ett tecken på ett verkligt förståelseorienterat 
förhållningssätt med grund i en kommunikativ rationalitet. Den omsorgsinriktade diskursen kunde t 
ex med teorins hjälp tolkas utifrån två olika rationaliteter vilka innebar helt motsatta förutsättningar 
för ett kvalitativt samspel: kommunikativ och den etisk rationalitet. Vad som på ett ytligt plan 
tycktes vara ett exempel på en förståelseinriktad, kommunikativ handling kunde med teorins hjälp 
demaskeras som ett tecken på en mer asymmetrisk relation då den i realiteten inte utgick från en 
kommunikativ rationalitet. Lärare förhandlade inte med elever om målen och värdena för 
diskursens handlingar utan utgick från en given mål- och värderationalitet. Även om lärarna hade 
goda avsikter var det alltså inte säkert att dessa framförhandlats med eleverna. Här ska emellertid 
påpekas att studien inte kan uttala sig om i vilken utsträckning den kommunikativa rationaliteten 
tillämpades i realiteten. Resultatanalysen visar i detta avseende endast på diskursernas teoretiskt 
möjliga tillämpningar. Studiens tillämpning av Habermas (ibid) teorier innebar även att diskurserna 
kunde knytas till mer vedertagna diskurser av etisk och moralisk karaktär. Inplacerade under skilda 
praktiska förnuft kunde diskurserna belysas som faktiska grunder för handlingar i den pedagogiska 
praktiken. Inplacerade i antingen systemet eller livsvärlden kopplades dessutom diskurserna till 
vidare värdediskurser på samhällelig nivå. Jag anser därför att tillämpningen av teorin ur en 
validitetssynpunkt kan betecknas vara ändamålsenlig.

8.1.2  von Wrights pedagogiska rekonstruktion av Meads teori om intersubjektivitet

En fråga som kan ställas är huruvida det kan betraktas som ändamålsenligt att utgå från von Wrights
(2000) pedagogiska rekonstruktion av G H Meads teori om människors intersubjektivitet i 
beskrivningen av vad som kan känneteckna ett kvalitativt samspel. Frågan kan visserligen redan 
anses vara besvarad utifrån tidigare resonemang (se t ex i introduktionen och under redogörelsen 
som föregår sammanställningen av vad som kännetecknar ett kvalitativt samspel). I ljuset av 
studiens resultat kan emellertid ytterligare några reflektioner göras beträffande detta. Med facit i 
hand anser jag att tillämpningen av teorin var relevant. Teorin möjliggjorde att långtgående 
problematiseringar och slutsatser beträffande elevers utvecklingsmöjligheter kunde göras utifrån de 
diskurser som framträdde. Detaljer i lärarnas utsagor som vid en första anblick t ex tycktes vara 
tecken på en vilja att främja elevers utveckling kunde med stöd av teorin istället delvis påvisas 
verka hindrande. Det var bland annat den underliggande etiska grunden i teorins framskrivningar 
liksom det starka fokuset på nuet och elevens subjektivitet som skärpte blicken och som 
möjliggjorde en problematisering av den pedagogiska situationen i termer av kvalitet. Med stöd av 
teorin kunde därför de intersubjektiva villkoren för elevers utvecklingsmöjligheter synliggöras i de 
dominerande diskurserna. Med andra ord möjliggjorde teorin att på ett relevant sätt analysera 
diskurserna utifrån dess förutsättningar att kunna främja ett kvalitativt samspel.

Med tanke på New Public Management- filosofins tilltagande utbredning inom samhällets olika 
områden och skikt (Sundberg, 2008) kan frågan ställas om värdet av att i studien utgå från en 
värderingsram som bygger på en pedagogisk rekonstruktion av människors intersubjektivitet. 
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Filosofin pläderar, som tidigare nämnts, implicit för ett utslagstänkande med effektivitet och 
konkurrens som honnörsord vilket tycks vara oförenligt med den nämnda teorin. Utfallet av studien 
torde på så sätt vara tämligen förutsägbart. Då den effektivitetsinriktade diskursen förekom hos 
samtliga lärare kan detta påstående delvis stämma. Detta förklarar emellertid inte förekomsten av 
den kommunikativt inriktade diskursen hos samtliga lärare liksom övriga diskursers förekomst som 
även de innehöll förståelseinriktade inslag. Det är således tydligt att lärares praktik är föremål för 
flera olika typer av influenser vad gäller värderingar och synsätt. Genom att visa på betydelsen av 
de intersubjektiva villkoren för elevers lärande och utveckling kan emellertid filosofiska 
strömningar som NPM problematiseras utifrån dess effekter vad gäller elevers 
utvecklingsmöjligheter. Effektivitetstänkandet kan ur ett individperspektiv förvisso i vissa 
avseenden anses vara värdefullt då det t ex för ett specifikt syfte gäller att snabbt söka inhämta 
kunskaper. Att ständigt och jämt rationalisera och effektivisera lärandet med ekonomiska syften 
anser jag dock inte som etiskt försvarbart. Om effektiviseringen uteslutande utgår från andra 
perspektiv än den lärandes är det troligt att det för den pedagogiska situationen så viktiga 
meningsskapandet uteblir (se t ex Fritzell, 2008a; von Wright, 2000). Det förefaller sålunda 
ändamålsenligt att utgå från en teori om intersubjektivitet för att visa på vikten av att värna om mer 
förståelseinriktade pedagogiska möten. Den kvalitativa aspekten i den pedagogiska handlingen kan 
på så sätt lyftas fram och värderas.

8.2  Metoddiskussion

Under metodkapitlet har jag tidigare i framställningen redogjort för mina motiv för val av metoder 
och teoretiska ansatser. I ljuset av studiens resultat liksom utifrån erfarenheterna av den genomförda
undersökningen är det emellertid relevant att återkomma till en metoddiskussion för en utvärdering 
av de metodologiska ställningstagandena utifrån ett validitetsperspektiv.

8.2.1  En tolkande ansats

En fråga som kan diskuteras är om det var relevant att utgå från en hermeneutisk ansats för att söka 
besvara den empiriska studiens frågeställningar ”Vad karakteriserar de i studien deltagande lärarnas 
syn- och förhållningssätt gentemot elever i det pedagogiska samspelet?”  samt ”I vilken mån 
motsvarar lärarnas förhållningssätt ett kvalitativt samspel och hur ter sig därför de intersubjektiva 
villkoren för elevers utveckling och lärande?”. Svaret blir tveklöst jakande. Tekniska mätinstrument
kan inte kartlägga föreställningar, värderingar och synsätt. För att söka få svar på vad som vad 
karakteriserade de i studien deltagande lärarnas syn- och förhållningssätt framstod andra 
kvantitativa metoder heller inte som relevanta. Som jag återkommer till senare i texten befanns det 
inte möjligt att med endast observationer som metod söka kartlägga lärares förhållningssätt såsom 
de framträdde i praktiken. Vad gäller det tolkande perspektivet utgör detta för övrigt alltid en 
utgångspunkt när det gäller att söka få en förståelse av andra individers livsvärld. Beträffande 
intervjuerna så har tidigare redogjorts för hur den hermeneutiska spiralen åskådliggör villkoren för 
det mellanmänskliga mötet. Även om lärare delger sina föreställningar i en intervju måste dessa, för
att bli förståeliga av den som intervjuar, bli föremål för en bearbetning. Det konstruktivistiska 
kunskapsperspektivet ger för handen att information inte obearbetat överförs mellan individers 
medvetanden. Den egna förförståelsen utgör på så sätt alltid ett filter vad gäller att erfara 
verkligheten. 

Utifrån den tolkande ansatsen finns det dock anledning att ställa sig frågan om jag lyckades i mitt 
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tolkningsarbete, dvs låg min tolkning nära den förståelse lärarna själva hade av sina egna 
värderingar, syn- och förhållningssätt? Frågan blir knepig att besvara utifrån den hermeneutiska 
ansatsen eftersom den faktiskt utgår från att det tolkande perspektivet egentligen aldrig kan delas på
ett objektivt plan. Här synliggörs betydelsen av att arbetsprocesserna är transparenta och blir synliga
i framställningen för att kunna granskas av utomstående. Ytterligare en aspekt i sammanhanget är 
emellertid att undersökningen inte handlade om att rakt av sammanställa lärarnas utsagor i det skick
och med den innebörd som de på ett ytligt plan kommunicerades av lärarna. Istället befanns en 
diskursiv tolkning nödvändig för att komma förbi det översta betydelsebärande språklagret och nå 
den reella innebörden i utsagorna. Som nämnts tidigare implicerar det diskursanalytiska synsättet att
talhandlingars reella innebörder ofta är implicita och att de maktstrukturer som upprätthålls 
dessutom till viss del kan vara omedvetna för individen själv. Det är därför inte helt säkert att 
lärarna själva skulle vara beredda att förbehållslöst acceptera den diskursanalytiska tolkningen som 
överensstämmande med sina syn- och förhållningssätt. Dock menar jag, med referens till lärarnas 
egna utsagor från intervjuerna, att studien gav en inblick i de differentierade syn- och 
förhållningssätt som kan förekomma i det pedagogiska samspelet med elever.

Förförståelsen kan alltså både vara till nackdel och till fördel när det gäller att närma sig det 
empiriska materialet i analysprocessen. Förförståelsen kan, likt en diskurs, färga upplevelsen av 
verkligheten och därmed verka hindrande för andra sätt att erfara. Detta skulle kunna vara 
förklaringen till varför jag i analysen urskiljde två diskurser som överensstämde med vad Linnér 
(2005) kom fram till i sitt projekt. I vilken utsträckning jag här stod under påverkan av tidigare 
forskning är emellertid av förklarliga skäl svårt att avgöra. Att resultatanalysen resulterade i 
ytterligare diskurser visar emellertid på ett visst mått av försök till att betrakta verkligheten utifrån 
nya infallsvinklar. Visserligen kan invändas att andra individer som studerade det empiriska 
materialet skulle kunna komma fram till helt andra slutsatser. Värdet på utfallet av föreliggande 
arbete borde emellertid inte automatiskt påverkas av detta. Skilda tolkningar kan betraktas vara ett 
tecken på verklighetens komplexitet och dessutom fungera som underlag för vidare diskussioner 
och problematiseringar. Att både den effektivitetsinriktade och den kommunikativt inriktade 
diskursen även förekom i min studie kan för övrigt vara ett tecken på diskursernas starka fäste 
överlag. Studien befäster på så sätt vad man kommit fram till i tidigare forskning. Förförståelsen 
och kunskapen om tidigare forskningsrön kan därmed vara till hjälp för att identifiera större 
diskursers genomslag. Sundberg (2008) menar t ex (som nämnts tidigare) att New Public 
Management (NPM) filosofin i allt större utsträckning kommit att breda ut sig globalt och fått sitt 
genomslag i just effektivitetspräglade diskurser som genomsyrar olika områden i samhället. Med 
tanke på att ett decennium förflutit sedan Linnér (2005) genomförde sin studie, kan resultatet av 
min studie dessutom ha ett värde genom att det visar på att de båda diskurserna fortfarande 
förekommer och tycks få genomslag inom skolans område.

8.2.2  Språkets konstituerande funktion

Det finns ytterligare frågor att besvara när det gäller att ta ställning till värdet av studiens resultat. 
Kan t ex lärares tal om pedagogiskt samspel i en intervju utgöra en sann bild av deras synsätt och 
värderingar? Vidare, kan diskurser som urskiljs i lärares utsagor verkligen återspegla lärares reella 
förhållningssätt i det pedagogiska samspelet med elever? Frågorna har tagits upp tidigare i 
framställningen i metodkapitlet men det är relevant att återigen beröra dem. Först kan nämnas att de
få samspel som noterades under observationerna faktiskt kunde placeras in i några av diskurserna 
som urskiljdes i intervjuanalysen. Observationerna gav således konkreta prov på att lärarnas tal om 
pedagogiskt samspel faktiskt motsvarade reella förhållningssätt i deras praktiker. Här ska dessutom 
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framhävas att jag vid observationstillfällena ännu inte hade kartlagt den diskursiva praktiken och 
därför till viss del var aningslös beträffande vilka diskurser som kunde förekomma. Visserligen 
skulle man här kunna invända att den efterföljande analysen av observationerna företogs med 
kunskap om de fem diskurserna som tidigare utkristalliserats från analysen av intervjuerna. Även 
om jag inledningsvis sökte hantera observationerna som ett självständigt material kan jag därför inte
hävda att jag vid analystillfället var opåverkad i min förförståelse. Utfallet av observationsanalysen 
kan därför ha färgats av kunskapen om de fem diskurserna. Med anledning av detta kan därför 
observationerna inte betraktas som något bevis i sammanhanget och heller inte användas för att 
validera resultatet från intervjuerna. Med referens till diskursanalysen utgör emellertid språket en 
betydelsefull faktor då det gäller att konstruera bilder av verkligheten och skapa förståelse av 
omvärlden. I observationerna studerade jag hur lärarna pratade, dvs hur de konstruerade 
verkligheten. När det gäller lärarnas tal om sin pedagogiska praktik i intervjuerna utgör de en 
diskursiv konstruktion som i viss mån återspeglar deras erfarenheter av densamma. Visserligen kan 
det invändas att lärarnas utsagor i något enstaka fall skulle kunna vara ett uttryck för en lärares 
önskningar mer än reella omständigheter. Då diskursiv praktik reproducerar den däri förekommande
diskursen kan det emellertid i slutänden innebära mer eller mindre samma sak. Med hjälp av språket
konstruerar och rekonstruerar vi kontinuerligt vår omvärld. Det hermeneutiska perspektivet 
(Hartman, 2004) innefattar dessutom synsättet att människors tal och föreställningar ligger till 
grund för handlingar och beteenden. Som nämnts tidigare har lärares personliga teorier betydelse 
för hur undervisning organiseras. De förhållningssätt och den mening som lärare i en intervju 
tillmäter det pedagogiska samspelet kan på så sätt återspegla hur samspel tar form i praktiken. 
Utifrån de samtal som tog vid under intervjuerna är det min fasta övertygelse att lärarna resonerade 
utifrån sina personliga teorier kring undervisning och lärande. 

8.2.3  Diskursanalys

Med tanke på studiens resultat anser jag att den diskursanalytiska ansatsen innebär fördelar när det 
gäller att söka avtäcka de faktiska innebörder som kommuniceras i det pedagogiska samspelet. 
Perspektivet avslöjar, ibland på ett skoningslöst sätt, hur handlingar och talhandlingar som utförs 
med goda avsikter, i realiteten, på en omedveten nivå, kan begränsa elevers utvecklingsmöjligheter. 
Diskursanalysen synliggör hur individer, ibland ovetandes, blir till medel för att sprida mer 
övergripande samhälleliga värdediskurser som ligger utanför deras egentliga intressesfär. När man 
skärskådar den effektivitetsinriktade diskursen har den t ex egentligen väldigt lite med mänskligt 
meningsskapande och livskvalitet att göra. Diskursen tycks främst främja utvecklandet av 
asymmetriska maktrelationer vilka hindrar mänskliga kvaliteter som förståelse och empati att ta 
plats. Jag menar därför att diskursanalysen utgör ett ändamålsenligt redskap när det gäller att 
synliggöra asymmetriska maktstrukturer och verka för mer förståelseinriktade möten människor 
emellan. Vad gäller den pedagogiska situationen visade studiens resultat att den diskursanalytiska 
utgångspunkten innebär att blicken kan skärpas beträffande hur elevers subjektiviteter bemöts. När 
saker och ting medvetandegörs blir det även möjligt för förändringar att komma till stånd. Med ett 
diskursanalytiskt seende finns därmed möjligheter till att det pedagogiska samspelet i förlängningen
kan anta formen av ett kvalitativt samspel.

8.2.4  Individ- respektive grupperspektiv på den pedagogiska situationen

Kvalitativt samspel formulerar lärarens förhållningssätt gentemot den enskilde eleven. De teorier 
som kvalitativt samspel omfattar utgår med andra ord från ett individperspektiv. Eftersom lärare i 
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verkligheten oftast måste förhålla sig till en större grupp av elever, kan man till viss del ifrågasätta 
värdet av kvalitativt samspel som värderingsram. Man kan även hävda att lärarna i sina intervjusvar 
faktiskt utgår från ett grupperspektiv på den pedagogiska situationen vilket i så fall påverkar 
studiens validitet. Förekomsten av kvalitativt samspel i lärarnas praktiker skulle med andra ord 
kunna vara större än vad de framträdande diskurserna tycks visa. Med tanke på att intervjufrågorna 
inte explicit fokuserar på eleven som individ skulle man även kunna hävda att lärarna vilseleds i 
sina redogörelser. Syftet med de allmänt hållna intervjufrågorna var emellertid att lärarna inte skulle
styras i sina svar. Meningen var att de skulle reflektera kring pedagogik på en övergripande nivå för 
att deras personliga teorier skulle kunna ta form. Dessutom, i flera av frågorna kan ett 
individperspektiv utläsas implicit. Om lärarna företrädesvis intar ett grupperspektiv är det dock 
kanske inte troligt att de tolkar frågorna på detta sätt. Å andra sidan, vad min studie faktiskt ämnade
undersöka var just förekomsten av kvalitativt samspel. Den övergripande frågan var om lärarna 
förhöll sig till elevernas subjektiviteter som de framträdde för stunden. Bakgrunden var, att jag i 
min genomgång av tidigare forskning noterat att individperspektivet lyftes fram som betydelsefullt. 
Med referens till diskursanalys konstituerar språket dessutom verkligheten. Detta innebär att, när 
lärarna t ex svarar på frågan ”Vad anser Du känneteckna ett pedagogiskt samspel som kan leda till 
att eleven utvecklas och lär sig något?”, rekonstruerar och återger de sin pedagogiska praktik. Man 
talar med andra ord om ”vad hjärtat är fullt utav”. Om lärarna uteslutande resonerar utifrån ett 
grupperspektiv kan detta därför utgöra en diskurs i sig som visar att individperspektivet sällan 
förekommer. Min uppfattning är dock att lärarna argumenterade utifrån både ett individ- och 
grupperspektiv. Som argument för detta kan jag peka på att lärarnas utsagor faktiskt är fyllda med 
exempel där den enskilde eleven fokuseras. Man får heller inte glömma bort att den kommunikativt 
inriktade, den omsorgsinriktade, den socialt normativt inriktade och den kunskaps- och 
begåvningsmässigt normativt inriktade diskursen i sin essens faktiskt förhåller sig till den enskilde 
eleven. Min slutsats är att lärarna i sina utsagor ofta intar ett individperspektiv även om detta inte 
alltid motsvarar ett kvalitativt samspel.

8.2.5  Dokumentationsteknik vid intervjuerna

Det kan finnas invändningar att göra mot ställningstagandet som innebar att bandinspelningar 
valdes bort vid intervjuerna. Bandinspelningar innebär till skillnad mot anteckningar en 
dokumentation som möjliggör att information utöver den rent språkliga kan urskiljas. Jag menar att 
känslor, tveksamheter etc som färgar det talade språket i viss mån kan framträda i en 
bandupptagning. När utsagorna vid ett senare tillfälle analyseras kan denna information bidra till att
förtydliga och förstärka det talade budskapet. Dessutom möjliggör en  bandupptagning att man flera
gånger kan återkomma till det empiriska materialet i dess ”rena form”, dvs som en autentisk och 
oförvanskad dokumentation. En annan omständighet som dessutom talar för en bandupptagning är 
svårigheten att anteckna i samma tempo som lärarna talar. Detta blev stundtals märkbart under 
intervjuerna. Eftersom det inte var möjligt att hela tiden nedteckna fullständiga meningar blev 
anteckningarna ibland fragmentariska. Dock vill jag framhålla att detta endast i undantagsfall 
beredde svårigheter i det efterföljande tolkningsarbetet. Under intervjuerna framkom emellertid att 
lärarna i sina redogörelser själva inte heller producerade fullständiga meningar. Då lärarna sökte 
efter lämpliga formuleringar som skulle återspegla deras synsätt blev utsagorna stundtals 
fragmentariska. Fokus vid anteckningarna var emellertid utsagornas reella innebörd. Det var också 
denna innebörd som fokuserades vid diskursanalysen. Då diskursanalysen var inriktad på att lyfta 
fram underliggande värderingar, synsätt och förnuftsmässiga ställningstaganden blev småorden som
fattades irrelevanta. Dessa hade ringa värde som betydelsebärande enheter i sammanhanget. Ur 
validitetssynpunkt skulle man kanske dock vara benägen att hävda att bandupptagningar trots allt 
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vore det bästa alternativet. Om man betraktar intervjusituationen utifrån teorin om intersubjektivitet 
anser jag dock att andra viktiga faktorer framträder som bör beaktas. Vid intervjuerna framkom 
nämligen att bandupptagning kan betraktas som ett störande moment: Flera av lärarna drog en 
lättnadens suck när de förstod att bandspelare inte skulle nyttjas. Frågan är därför i vilken 
utsträckning lärarnas subjektiviteter skulle få möjlighet att träda fram om en bandspelare nyttjades. 
Jag anser att det asymmetriska sammanhang som en bandupptagning skulle kunna bidra till, skulle 
riskera att prägla utsagorna. Detta skulle t ex kunna resultera i tillrättalagda uttalanden, begränsade 
intervjusvar på grund av försiktighet och rädsla eller svårigheter att formulera sig under press på 
grund av den elektroniska dokumentationen. Bandspelaren skulle visserligen tydligt registrera allt 
som sades under intervjun. De ord som på grund av det asymmetriska sammanhanget aldrig blev 
sagda skulle däremot aldrig kunna studeras i den efterföljande analysprocessen. Viktiga uttalanden 
som kunde leda till en fördjupad förståelse skulle på så sätt riskera att utebli. Med andra ord: en 
bandupptagning skulle, i ljuset av intersubjektivitetsteorin, kunna innebära att man studerade vad 
som kunde studeras, inte vad som egentligen borde studeras. Det är dessutom min fasta övertygelse 
att användandet av penna och papper inte på något nämnvärt vis inverkade på studiens utfall.

8.2.6  Observationer

Att den pedagogiska praktiken präglas av en komplexitet vad gäller sociala samspel och aktiviteter 
blev tydligt märkbart under observationerna och inverkade dessutom markant på möjligheten att 
observera.  De pedagogiska samspelen mellan lärare och elever avlöste varandra i snabb takt och 
det blev inte möjligt att hålla jämna steg med läraren i de ideliga förflyttningarna i klassrummet. 
Dessutom var samtalstonen i samspelen ofta lågmäld, förmodligen med hänsyn till både eleven som
läraren samspelade med och till den stora elevgruppen. Nackdelarna med att basera en dylik 
undersökning uteslutande på observationer var därför uppenbara. Det framstod heller inte som etiskt
försvarbart att i egenskap av observatör göra intrång på den intersubjektivitet som läraren och 
eleven delade i samspelssituationen. Därför valde jag ganska snart att sitta kvar på min stol och 
endast observera de samspel som var möjliga att lyssna på utifrån min utsiktspunkt. Utifrån detta 
framstod dessutom ställningstagandet att tillämpa triangulering, dvs att både använda intervjuer och
observationer för undersökningens genomförande som ett bra beslut.

8.2.7  Att studera lärarens förhållningssätt i relation till elevens subjektivitet 
Lärarens förhållningssätt i det kvalitativa samspelet karakteriseras till viss del av en oförutsägbarhet
eftersom det handlar om att förhålla sig till elevens subjektivitet som den framträder i den 
innevarande stunden (för en något utförligare diskussion om detta, se resultatdiskussionen under 
8.3.1 Kvalitativt samspel). Som konsekvens kan lärarens förhållningssätt i sin helhet egentligen inte 
problematiseras isolerat från det pedagogiska samspelet med eleven. Detta framstår som till viss del
problematiskt vad gäller metodens validitet, eftersom det empiriska materialet i studien till största 
delen utgörs av lärarnas tal om sin praktik (intervjuutsagorna). Lärarnas förhållningssätt synliggörs 
därmed inte som de tar form i relation till elevernas subjektiviteter. Man kan därför invända att det 
egentligen inte är möjligt att uttala sig om huruvida lärarnas förhållningssätt motsvarar ett 
kvalitativt samspel. Observationer vore i detta avseende därför att föredra som metod. Som tagits 
upp tidigare var det emellertid inte möjligt att basera studien uteslutande på observationer. Jag fann 
heller inte observationer som en fullgod metod i sig, vilket jag också redogör för i metodkapitlet. 
Eftersom min teoretiska genomgång av den pedagogiska litteraturen pekade på betydelsen av att 
lärare tar hänsyn till elevers subjektiviteter ansåg jag det dock viktigt, trots vissa svagheter i 
metoden, att genomföra undersökningen utifrån de förutsättningar som fanns. Jag var medveten om 
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att jag studerade lärarnas förhållningssätt som isolerade från elevernas subjektiviteter. I min analys 
var jag hänvisad till lärarnas egna redogörelser eftersom tyngdpunkten i det empiriska materialet låg
på intervjuer. Min uppfattning är emellertid att det i lärarnas utsagor fanns redogörelser för möten 
med enskilda elevers subjektiviteter som ägt rum i det förflutna. Dock är jag medveten om att min 
tolkning i dessa fall utgör en tolkning av lärarnas egna tolkningar av sina förhållningssätt i relation 
till elevernas subjektiviteter. 

Min undersökning tog alltså en vändning då jag inte fann det möjligt att basera den uteslutande på 
observationer. Frågan är då om det inte vore lämpligare att endast använda sig av intervjuerna som 
empiriskt material. Mitt argument här är att de få observationer som dokumenterades faktiskt 
tillförde studien en extra dimension. De åskådliggör, till skillnad från intervjuerna, hur lärares 
förhållningssätt reellt kom till uttryck i relation till specifika elevers subjektiviteter. Med hjälp av 
observationerna kunde jag även åskådliggöra hur olika diskurser i tvära kast kunde prägla lärares 
praktik från en stund till en annan (eleven som nyligen hade fått ett syskon). Med observationerna 
kunde jag även påvisa hur den kunskaps- och begåvningsmässigt normativt inriktade diskursen på 
ett kamouflerat sätt reproducerades under ett läxförhör. Observationen visade på hur denna diskurs 
på ett näst intill omärkligt sätt kunde smyga sig in i praktiken och legitimeras utifrån skolans 
sorteringsfunktion. Observationerna är med andra ord specifika illustrationer av de diskurser som de
sorterades in under. Som tillhörande diskurser utgör förhållningssätten i observationerna också delar
av mer generella förhållningssätt. Dock vill jag återigen framhålla att lärarna i sina utsagor 
emellanåt även redogjorde för samspel med specifika elever. Visserligen kan man invända att 
diskursanalysen av intervjuerna inte särskiljer mellan lärares förhållningssätt gentemot specifika 
elevers subjektiviteter och mer generella uttalanden om förhållningssätt gentemot elever överlag. 
Som sammanfattningar av lärares föreställningar utgör diskurserna dock i sig övergripande villkor 
som antingen möjliggör eller begränsar möjligheterna till ett kvalitativt samspel med den enskilde 
eleven. 

För att ytterligare förtydliga (och som nämnts tidigare) så innebar analysen av intervjuerna att jag 
fick ta del av och tolka lärarnas tal om sina syn- och förhållningssätt liksom hur dessa realiserades i 
deras praktiker. Förfarandet innebar att jag tolkade deras egna tolkningar av sin livsvärld. Analysen 
av observationerna innebar istället att jag direkt tolkade lärarnas syn- och förhållningssätt som de 
tog form i relation till specifika elever. Här riskerade alltså inte min tolkning att påverkas av 
lärarnas egna tolkningar. Diskurserna som jag urskiljde i resultatet har emellertid sin grund i 
intervjuutsagorna. Observationerna bör, som jag nämnt tidigare, endast ses som illustrationer av hur
lärares syn- och förhållningssätt kunde komma till uttryck i relation till specifika elevers 
subjektiviteter. Då observationerna var så få ansåg jag det inte relevant att redovisa dem i ett särskilt
avsnitt. Man kan dock invända att det empiriska materialet i form av observationer och intervjuer på
så sätt har olika värde och status vad gäller ursprung och därmed renhet vad gäller tolkningar. Då 
observationerna faktiskt kunde inplaceras under diskurserna som urskiljts i intervjuutsagorna ser jag
inte detta som ett stort problem. Dessutom vill jag här än en gång referera till det diskursanalytiska 
perspektivets utgångspunkt, nämligen att språket konstituerar verkligheten.  Dock anser jag det 
viktigt, att man bör vara medveten om de båda undersökningsmetodernas skilda utgångspunkter då 
man betraktar resultatet. 
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8.3  Resultatdiskussion

8.3.1  Kvalitativt samspel

Resultatet av studiens första del utgjordes av sammanställningen av vad som kan känneteckna ett 
kvalitativt samspel. Sammanställningen här utgick främst från von Wrights (2000) pedagogiska 
rekonstruktion av Meads teori om intersubjektivitet. Även om sammanställningen därutöver 
kompletterades med ytterligare kriterier med bidrag från andra studier kan jag dock medge att en 
mer uttömmande sammanställning skulle kunna vara möjlig. Att sammanställningen blev begränsad
i detta avseende berodde dels på att studiens ramar var begränsade men kanske främst på min 
bristande erfarenhet av kunskapsfältet. Även om min ambition var, att under arbetets gång söka 
sätta mig in i det specifika kunskapsområdet, insåg jag ganska snart att mina egna begränsningar 
skulle medföra att arbetet också begränsades. Detta innebär emellertid också att det finns 
möjligheter till att ytterligare beforska kunskapsområdet.

Kvalitativt samspel inrymmer som begrepp dimensioner av både normerande och icke normerande 
karaktär vad gäller lärares förhållningssätt. T ex bör lärares förhållningssätt vara etiskt och 
moraliskt förutsägbart. Detta formuleras som att ”pedagogen är medveten om sitt moraliska ansvar 
för den sociala interaktionen i det pedagogiska mötet” och innefattar ett ”engagemang att vilja göra 
det goda”. Detta förhållningssätt är alltså normativt och i princip inte förhandlingsbart, varken av 
lärare eller elever. För att knyta an till tidigare redogörelse i min framställning kan jag här framhålla
att denna dimension utgör en del av den påverkan på eleven som läraren kan utöva i det 
pedagogiska samspelet. (Pedagogiskt samspel innefattar som begrepp en ömsesidig 
påverkansrelation, se kap. 4, Pedagogiskt samspel). Som förebild i egenskap av moraliskt handlande
subjekt liksom i sitt bemötande av eleven har läraren möjlighet att forma eleven. En dimension av 
icke normerande karaktär utgör realiseringen av förhållningssättet ”att inta ett relationellt 
perspektiv” och att ”möta elevens subjektivitet såsom den tar form i interaktionen”. Eftersom 
elevens (liksom lärarens) subjektivitet inte är bestämd på förhand kan realiseringen av lärarens 
förhållningssätt heller inte bestämmas i förväg (förutom att det naturligtvis bör vara etiskt och 
moraliskt och att läraren ska beakta elevens subjektivitet). Även om lärarens förhållningssätt till 
viss del bör vara förutsägbart, är det just oförutsägbarheten som kännetecknar det kvalitativa 
samspelet. Påverkansrelationen visar sig här som att eleven får möjlighet att påverka samspelet 
utifrån sin subjektivitet. Med kunskap om elevens subjektivitet kan läraren i sin tur påverka eleven 
genom att utforma den pedagogiska situationen.  

Som konsekvens av ovanstående (som tagits upp tidigare under rubriken 8.2.7 Att studera lärarens 
förhållningssätt i relation till elevens subjektivitet) kan lärares förhållningssätt egentligen inte 
studeras isolerat från samspelet med eleven då det är så intimt kopplat till elevens subjektivitet. 
Detta är anledningen till att min studie genomgående även betonar själva samspelet. Det är också 
anledningen till valet av ord i begreppet kvalitativt samspel (dock, som jag påpekar under 8.2.7 Att 
studera lärarens förhållningssätt i relation till elevens subjektivitet, studerar jag i intervjuerna 
lärarnas förhållningssätt till viss del isolerade från den kontext där de utövas). 

8.3.2  Personlig teori

Personlig teori, theory-in-action, praktisk teori, handlingsteori eller pedagogical thinking är olika 
benämningar på vad som innefattar den enskilde lärarens personliga uppfattningar och ståndpunkter
beträffande undervisning. Häri ingår lärarens både uttalade och outtalade bedömningar och 
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ställningstaganden beträffande undervisningens syften och mål liksom lärarens syn- och 
förhållningssätt gentemot elever och synen på betydelsen av den egna rollen för elevers 
utvecklingsmöjligheter. Lärares handlingar betraktas på så sätt vara resultatet av en underliggande 
personlig teori oavsett om den är vare sig medveten eller reflekterad (Alexandersson, 1994).

Kritik har uttalats mot uppfattningen att lärares handlingar alltid skulle vara en följd av en personlig
teori och att man genom att förmedla de rätta föreställningarna därför skulle kunna förändra lärares 
pedagogiska praktik. Denna kritik har dock besvarats med påpekande om att då lärare blir medvetna
om sin outtalade praktiska teori blir det också möjligt att förändra eller utvidga den. Detta är 
innebörden i begreppet ”den reflekterande praktikern” (uttrycket myntades av Schön, 2009). Genom
att problematisera och reflektera kring sina praktiska erfarenheter kan lärare utveckla sin 
professionella kunskapsbas. Det handlar då om att ompröva situationer och ifrågasätta etablerade 
handlingsmönster liksom sätten på vilka man löser problem i undervisningen. Det finns dock olika 
nivåer i lärares yrkesreflektion och en strävan kan vara att så effektivt som möjligt nå uppsatta mål. 
Problematisering av mål och medel blir därmed ringa eller närmast obefintlig. Det bortses även från
det faktum att det fordras uttalade värderingar och kriterier att relatera till, för att lärarnas kritiska 
förhållningssätt ska kunna leda till utveckling. Vidare påpekas att det inte är tillräckligt att bara 
reflektera i en snävare bemärkelse. Lärarna behöver även utveckla kunskaper beträffande den 
sociala kontext vari den egna praktiken ingår (Alexandersson, 1994). Enligt min mening utgör 
”Kvalitativt samspel” en värderingsram med kriterier att relatera till i valet mellan olika 
handlingsalternativ. Genom att lyfta fram betydelsen av att fokusera på elevens subjektivitet så som 
den framträder i den innevarande stunden, tillhandahåller den dessutom en metod för att utvinna 
kunskap för att kunna utforma undervisningssituationen ändamålsenligt.  

Med ”kvalitativt samspel” riktas ljuset mot vad som, i min mening, kan betraktas som kärnan i den 
pedagogiska situationen. Mer specifikt sätts fingret på den relationella dimensionens betydelse för 
lärandet med fokus på lärares förhållningssätt. Med studien synliggörs därmed en betydelsefull 
aspekt av den professionella lärarkompetensen. Resultatet visar emellertid att denna aspekt inte på 
något sätt kan tas för given i lärares praktik. Diskursanalysen ger för handen att handlingar som på 
ett ytligt plan tycks främja inlärning och utveckling på ett djupare plan istället kan motverka dessa. 
Det är med andra ord inte helt naturligt eller självklart att den pedagogiska handlingen tar formen av
ett kvalitativt förhållningssätt. I tider då man söker kvalitetssäkra den institutionaliserade 
utbildningen medelst läroplans- och betygsreformer liksom stärka lärarprofessionen med ett 
legitimationsförfarande, visar studien därför på ett annat alternativ: Studiens resultat pekar på att en 
problematisering av den pedagogiska situationen inte går att undvika om man vill söka svar på och 
råda bot på trenden med de vikande elevresultaten.

8.3.3  Differentierade förhållningssätt

Värdegrunden har under senare decennier uppmärksammats inom skolans område (se t ex Linnér, 
2005). Man har betonat vikten av att utveckla en gemensam värdesyn för att möjliggöra enhetliga 
etiska förhållningssätt i samspelet med elever. Som nämnts tidigare visar Linnérs (2005) studie att 
lärares synsätt och värderingar beträffande elever och skolans uppdrag kan variera avsevärt inom ett
arbetslag. Individuella ställningstaganden om värderingar och synsätt beträffande undervisning, 
elever, skolans uppdrag etc. kan med ett sammanfattande begrepp benämnas personlig teori 
(Alexandersson, 1994). Min empiriska undersökning visade emellertid att de deltagande lärarnas 
personliga teorier i sig kunde inrymma skilda värdesyner. Den diskursordning som framträdde, 
visade att en och samma lärare kunde upprätthålla flera diskurser i sin praktik, varav några föreföll 
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att motverka varandra på ett grundläggande sätt. De olika rationaliteter som låg till grund för 
diskurserna medförde att den enskilde lärarens värdesyn kunde ta sig olika uttryck. När det gäller att
besvara studiens andra fråga: ”Vad karakteriserar de i studien deltagande lärarnas syn- och 
förhållningssätt gentemot elever i det pedagogiska samspelet?” infinner sig därför en svårighet. 
Visserligen utgör själva diskurserna som urskiljdes i det empiriska materialet liksom deras 
inplacering i olika rationaliteter ett svar på frågan. De åskådliggör och beskriver de skilda syn- och 
förhållningssätt som lärarna gav uttryck för i intervjuerna och under observationerna. Lärarnas 
individuella diskursordningar uppvisar emellertid inte en enhetlighet vad gäller förhållningssätt som
gör det möjligt att förutsäga vad som egentligen karakteriserar deras förhållningssätt. Istället 
framträder en mosaik av olika syn- och förhållningssätt som med sina skilda etiska utgångspunkter 
kan förändra den pedagogiska praktikens skepnad från en stund till en annan. Lärarnas 
karakteristiska förhållningssätt i det pedagogiska samspelet är på så sätt det differentierade 
förhållningssättet eller, med andra ord, har en kameleontliknande framtoning. Differentieringen har 
emellertid inte främst sin grund i en vilja att anpassa sig till elevens subjektivitet såsom von Wright 
(2000) förespråkar. Som framgått tidigare av diskursanalysen tjänar differentieringen i en del fall 
istället implicit andra syften som i vissa stycken motarbetar en förståelseinriktad kommunikation. 

Som nämnts tidigare är det emellertid inte möjligt, att utifrån undersökningens resultat göra 
uttalanden beträffande i vilken utsträckning de skilda diskurserna avspeglades i lärarnas handlingar 
i verkligheten. Visserligen dominerade både den kommunikativt inriktade, den effektivitetsinriktade
och i viss mån den socialt normativt inriktade diskursen vad gällde förekomsten hos samtliga lärare.
Man skulle därför kunna dra slutsatsen att dessa tre diskurser överlag dominerade i lärares praktiker.
Förekomsten av den omsorgsinriktade diskursen hos lärare A och C kan emellertid i lika hög grad 
vittna om att denna diskurs i praktiken företrädesvis fick större utrymme och därför i hög grad 
konstituerade dessa lärares praktiker. Lärarnas utsagor ger emellertid inte svar på detta. Därför är 
det heller inte möjligt att i reell mening avgöra i vilken utsträckning som de berörda eleverna fick 
möjlighet att erfara ett kvalitativt samspel. I detta sammanhang påminns vi om att analyserna och 
problematiseringarna av diskurserna tog form kring föreställda scenarier. Dock kan framhävas, med 
utgångspunkt i förekomsten av den kommunikativt inriktade, den omsorgsinriktade och delvis den 
socialt normativt inriktade diskursen, att eleverna i lärarnas praktiker i viss utsträckning kunde få 
möjlighet att erfara ett kvalitativt samspel. Diskursanalysen visade att lärarnas förhållningssätt i 
dessa diskurser omfattade kvalitativa aspekter som ringats in i begreppet ”kvalitativt samspel”. Som
jag redan nämnt och ämnar återkomma till, visar emellertid diskursordningen att det pedagogiska 
samspelet från lärares sida präglades av en komplexitet vad gällde värderingar, syn- och 
förhållningssätt. Förekomsten av både den effektivitetsinriktade diskursen och den kommunikativt 
inriktade diskursen hos samtliga lärare var bl a ett tecken på detta. De intersubjektiva villkoren för 
elevers lärande och utveckling kan därför te sig olika över tid samt variera från individ till individ.

8.3.4  Den diskursiva praktikens implikationer

Den kommunikativt inriktade diskursens och den effektivitetsinriktade diskursens förekomst hos 
samtliga lärare visar sålunda på den pedagogiska handlingens mångtydiga karaktär. Den 
pedagogiska situationen är därför oförutsägbar beträffande i vilken utsträckning elever kan 
förväntas bli bekräftade i sammanhanget. Den pedagogiska handlingens syfte är att främja 
kunskapsutveckling och därigenom möjliggöra meningsskapande. Både den kommunikativt 
inriktade, den omsorgsinriktade samt i viss mån den socialt normativt inriktade diskursen är 
ändamålsenliga i detta avseende. Den effektivitetsinriktade och den kunskaps- och 
begåvningsmässigt normativt inriktade diskursens handlingar tenderar emellertid att i många fall 
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leda i motsatt riktning. Om den pedagogiska kontexten i övrigt präglas av mer förståelseinriktade 
synsätt, riskerar dessutom den kontrasterande kunskaps- och begåvningsmässigt inriktade diskursen
att innebära ett än mer smärtfyllt erfarande för den enskilde eleven. Diskursen märker på ett 
stigmatiserande sätt ut elever, särskiljer och visar implicit på det ringa värde som de utgör i det 
pedagogiska sammanhanget. Så sker även om det med stor sannolikhet inte är lärarnas reella 
intentioner. Elever som på ett tidigt stadium uppnått kunskapsmålen tycks emellertid befinna sig i 
periferin av det sociala sammanhanget. En uppenbar risk av diskursens handlingar är att dessa 
elevers fortsatta kunskapsutveckling hämmas eller uteblir. Genom att eleverna delvis exkluderas 
från det pedagogiska sammanhanget, riskerar även den sociala utvecklingen att påverkas. Den 
sociala förmågan står inte alltid i paritet med ämneskunskaperna då individer har olika 
begåvningsprofiler. Jag menar, att det på logiska grunder kan anses som rimligt att begåvade och i 
synnerhet överbegåvade elever som bekräftas på den kunskapsnivå de befinner sig överlag löper 
mindre risk för utanförskap. Stimulerande arbetsuppgifter innebär att eleverna uppmärksammas, 
bekräftas och integreras i det sociala sammanhanget. Detta utgör en viktig grund för den sociala 
utvecklingen. Som nämnts tidigare kan den kunskaps- och begåvningsmässigt normativt inriktade 
diskursens utbredning ytterst förmodas ha sin grund i de ekonomiska villkoren för skolans 
verksamhet. Diskursen är på så sätt även behäftad med en effektivitetsaspekt (eller en ekonomisk 
aspekt) eftersom det ofta är med förevändningen tidsbrist (och därmed underförstått brist på 
lärarresurser) som diskursen används. Min tolkning är dessutom att diskursen utgår från ett 
rättviseperspektiv. Då samtliga elever inte uppfyllt kunskapsmålen finns det inte anledning att 
stimulera de överbegåvade eleverna. Det är dock föga troligt att de mer begåvade eleverna upplever 
sig som rättvist behandlade eftersom de hämmas i sin utveckling. De nationella styrdokumenten är 
dessutom tydliga när det gäller skolans uppdrag att främja alla elevers utveckling. Därför ter det sig 
märkligt, som Frìmansson (2004) menar, att skolans ansvar är begränsat vad gäller befolkningens 
utbildning. Enligt min mening tyder detta på ett begränsat synsätt på pedagogikens betydelse och 
roll i samhället. Att enskilda elever bejakas i sin utveckling torde gagna samhället i stort. Med en 
mer generös syn på pedagogikens uppgift kan vi komma ifrån exkludering av individer med 
utgångspunkt i olika begåvningsprofiler.

Då diskurser stundtals anammas på ett okritiskt och oreflekterat sätt riskerar deras reella innebörder 
dock fördunklas och osynliggöras. Så kan t ex vara fallet i en pedagogisk praktik som allt för oftast 
är tyngd av tidsbrist och effektiviseringsåtgärder. Även om några av lärarna i studien tycktes vara 
medvetna om riskerna med den kunskaps- och begåvningsmässigt normativt inriktade diskursen, 
sade de sig dock vara maktlösa  inför att kunna göra något åt det. Det var tydligt att diskursen utgick
från högre beslutsnivåer där man inte var medveten om konsekvenserna, såg dem som obetydliga 
eller av någon annan anledning försumbara.   

Som framgått av redogörelserna ovan, innebär undervisning som diskursiv praktik konsekvenser för
hur elevers identiteter, sociala relationer och kunskap konstrueras i den pedagogiska praktiken. 
Diskurserna formar det pedagogiska samspelet och avgör vad som är möjligt respektive omöjligt. 
En i förlängningen möjlig konsekvens av den effektivitetsinriktade diskursen kan t ex vara att 
elevers synsätt påverkas beträffande vad som konstituerar kunskaper och lärande. I den 
effektivitetsinriktade diskursen kan det inte förmodas finnas tillräckligt med tid för att integrera den 
enskilde elevens personliga utgångspunkter i undervisningen. En utsaga från intervjuerna kan 
illustrera detta: ”Varje lektion, varje dag, man kan inte anpassa sig efter varenda elev varje gång 
utan man får inrikta sig mot den stora helheten och använda piskan istället. ’Det här är något som 
du tycker är skittråkigt, men...’”. Eftersom diskursen saknar begrepp för förståelseinriktad 
kommunikation kan eleven inte förmodas bli involverad på ett djupare plan i den pedagogiska 
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kontexten. Tidsbrist och effektivisering innebär att elevens subjektivitet inte bejakas såsom den 
framträder i sammanhanget. Följden blir att lärande uppfattas som en relativt opersonlig process 
utan krav på individens djupare förståelse och engagemang. Kunskaper riskerar på detta sätt att bli 
relativt ytliga. Detta kan även tänkas få konsekvenser för den framtida kunskapsutvecklingen. 
Eleven vänjer sig vid ”piskrappet” som motivation liksom att kunskaper ska betraktas som tråkiga. 
Om allt för stora delar av skoldagen karakteriseras av tristess och för eleven ointressanta inslag, 
anser jag emellertid att det kan finnas risk för att eleven passiviseras och blir deprimerad. Det 
individuella meningsskapandet i kunskapsprocessen tenderar dessutom att begränsas eller 
omintetgöras. Med den effektivitetsinriktade diskursen riskerar på så sätt även skolans 
demokratiarbete att undermineras. Elever som bereds möjlighet att träda fram som i von Wrights 
(2000) synsätt, dvs med subjektiviteten bejakad, levandegörs och kan i sin tur ha större utsikter till 
att utveckla ett empatiskt förhållningssätt gentemot andra elever. Den kommunikativt inriktade, den 
omsorgsinriktade och i viss mån den socialt normativt inriktade diskursen främjar ett sådant 
förhållningssätt. Att elever får möjlighet att utveckla sin demokratiska potential och i samverkan 
med andra elever kan utveckla gemensamma värderingar och förhållningssätt kan med Deweys 
(1997) synsätt betraktas som en grundläggande praktisk tillämpning av demokrati. I en 
effektivitetsstyrd pedagogisk kontext är det emellertid troligt att arbetsformer som t ex ”eget arbete”
premieras framför mer tidskrävande arbetssätt som t ex klassdiskussioner. Visserligen kan 
effektivitetsinriktade diskurser eventuellt betraktas som ändamålsenliga vad gäller kulturell 
reproduktion av kunskaper av mer ytlig karaktär. En fråga som kan ställas är emellertid vad för 
slags värden som då reproduceras och om dessa verkligen bör överföras till kommande 
generationer. Kulturell reproduktion kan för övrigt betraktas som en alltför snäv syn på 
pedagogikens uppgift i samhället. Bruner (2002) menar att elever istället bör förberedas till att 
kunna hantera det föränderliga samhället. Med en demokratisk utgångspunkt kan dessutom det 
gemensamma meningsskapandet stå i centrum i det pedagogiska sammanhanget. Värden, synsätt 
och kunskaper som då betraktas som ändamålsenliga kan därmed leva vidare. Den kulturella 
överföringen får på så sätt sin naturliga betydelse. 

Den effektivitetsinriktade diskursen tycks i flera avseenden verka hindrande för elevers möjligheter 
att erfara ett kvalitativt samspel. Om den pedagogiska praktiken i övrigt präglas av en 
förståelseinriktad kommunikation, blir emellertid en tillfällig tillämpning av diskursen inte förenad 
med samma risker och ödesdigra konsekvenser. Förekomsten av den kommunikativt inriktade, den 
omsorgsinriktade samt till viss del den socialt normativt inriktade diskursen återspeglar här en 
önskan hos lärarna att vilja göra det goda. Det kvalitativa samspel som dessa diskurser motsvarar 
innebär goda utvecklingsmöjligheter för elever. När elever bejakas och levandegörs har de, som 
intersubjektivitetsteorin förespråkar, lättare tillgång till sina kunskaper och sin förmåga. Detta är en 
viktig aspekt i ett demokratiskt samhälle, som för sin fortlevnad är beroende av den uppväxande 
generationens medborgerliga aktiviteter.

8.3.5  Förståelseinriktade förhållningssätt

Diskursordningens brokiga förhållningssätt till trots, framstod alltså den kommunikativt inriktade, 
den omsorgsinriktade diskursen och till viss del den socialt normativt inriktade diskursen som 
mycket goda pedagogiska förebilder. När lärarna i dessa diskurser redogjorde för sina praktiker gick
det inte att ta miste på glädjen och engagemanget som de kände för sina elever. Det pedagogiska 
samspelet antog här sin rätta form genom att man respekterade eleverna och tog deras tankar och 
upplevelser på allvar. De symmetriska relationerna möjliggjorde att dialoger kunde ta form och 
lärandeprocesserna kunde på så sätt utvecklas med utgångspunkt i elevernas förståelse. Det var 
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emellertid inte bara eleverna som lärde sig. I lärarnas utsagor anades en ödmjukhet och nyfikenhet 
inför vilka nya, gemensamma upptäckter som nästa lektionspass kunde bjuda på. Lärarnas högst 
medvetna förhållningssätt möjliggjorde att strukturella maktrelationer kunde övervinnas och 
undervisningen fick därmed också en prägel av spontanitet och kreativitet. Överhuvudtaget tycktes 
verksamheterna här präglas av livsglädje och lust. Lärarnas goda förhållningssätt innebar goda 
förutsättningar för att elevernas identiteter, kunskaper och förmågor inte skulle begränsas utan 
istället skulle kunna utvecklas i frihet. Min uppfattning är dessutom, att när elever på detta sätt kan 
integreras i de pågående aktiviteterna och på så sätt skapa mening, tenderar också disciplinära 
problem att minska. 

8.3.6  Hinder för diskursiva förändringar

Då diskursordningar och diskurser inte är att betrakta som fasta och stabila företeelser skulle man 
kunna tänka sig att det vore ganska enkelt att förändra dem. Som framgått tidigare i framställningen
kan emellertid diskurser, som språkliga uttryck för olika rationaliteter, vara kopplade till mer 
övergripande värdediskurser som florerar på olika nivåer inom samhällets olika områden. Ett 
exempel på detta är den effektivitetsinriktade diskursen som främst tycks ha sitt ursprung i New 
Public Management (NPM) filosofin. Tidigare forskning visar att denna diskurs i allt större 
utsträckning tenderar att breda ut sig inom skolans område på bekostnad av mer förståelseinriktade 
diskurser (se t ex Carlsson, 2006; Fritzell, 2008a; Linnér, 2005; Sundberg, 2008). En bidragande 
orsak i sammanhanget är den fokusering på enkelt mätbara resultat som legitimerar att skolans 
verksamhet betraktas utifrån termer av effektivitet, ekonomi och konkurrens. Fritzell (2008a) pekar 
i detta avseende på den inneboende konflikt som råder mellan den pedagogiska praktikens 
styrbarhet och möjligheten till meningsskapande. Anledningen till att NPM - filosofin på ett närmast
omärkligt sätt kunnat smyga sig in i människors medvetande och få ett starkt fäste i verksamheter 
och institutioner är kanske dock att språket ofta används på ett oreflekterat sätt. Talhandlingars 
komplexitet med olika betydelsenivåer innebär att den enskilde individen inte alltid är medveten om
de sociala konsekvenserna. Diskursens tillämpning bygger kanske heller inte på personliga och 
medvetna ställningstaganden från lärarnas sida. Med effektivitet som rättesnöre tenderar emellertid 
tidskrävande undervisningsformer som individuellt samspel med elever liksom diskussioner i 
helklass att försvinna.

När det gäller den socialt normativt inriktade diskursen, menar jag att den till viss del kan betraktas 
som nedärvd, dvs den ”sitter i väggarna”. Normen för socialt accepterat beteende i klassrummet har 
i stort sett likadan ut allt sedan folkskolan inrättades 1842. Det är kanske därför mindre troligt att 
den synas och problematiseras utifrån sina konsekvenser för elevers utvecklingsmöjligheter. Den 
begåvnings- och kunskapsmässigt inriktade diskursen kan till viss del tänkas ha sitt ursprung i ett 
effektivitetstänkande. Om avsikten med undervisningen är att så snabbt och effektivt som möjligt 
möjliggöra samtliga elevers måluppfyllelse, drar jag slutsatsen att de överbegåvade eleverna 
riskerar att hamna i bakgrunden. Diskursen kan emellertid även ha utvecklats utifrån ett 
rättvisetänkande, där man i första hand värnar om elever som riskerar att bli underkända. Min 
uppfattning är dessutom att t ex ekonomiska villkor kan verka för diskursens spridning, men också 
normerande synsätt i läro- och kursplaner om vilka kunskaper som är legitima inom respektive 
årskurs. Som diskuterats tidigare i framställningen framstod läroplanen dessutom som otydligt 
formulerad vad gällde elevinflytande och individualisering av läroprocessen. Skolverket, i egenskap
av social praktik, begränsar på så sätt lärares diskursiva praktik. Med tydligare formuleringar skulle 
direktiven kunna utgöra en fastare vägledning och, menar jag, indirekt verka för diskursiva 
förändringar i riktning mot ett kvalitativt samspel.
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Att diskursordningar kan vara svåra att påverka kan, såvitt jag förstår, emellertid lika mycket ha sin 
grund i att de är genomtänkta och välgrundade som att de är mer omedvetna och oreflekterade. När 
det t ex gäller den kommunikativt inriktade och den omsorgsinriktade diskursen kan de till viss del 
ha sitt ursprung i läroplanens (Skolverket, 2011) direktiv för det pedagogiska samspelet. Här 
betonas t ex att läraren ska ta hänsyn till den enskilde elevens behov, förutsättningar, tänkande och 
erfarenheter samt att verka för att eleven ska kunna uppleva kunskaperna som meningsfulla. 
Diskurserna ser jag då som ett uttryck för en ambition att följa skolans regelverk men även som ett 
resultat av mer noggranna etiska överväganden och beslut. Diskurserna kan även ha sin grund i 
lärarnas personliga erfarenheter av skolan, såväl positiva som negativa, vilka kanske lämnat 
outplånliga intryck och orubbliga föreställningar. Ett bland flera exempel på fast övertygelse 
utgjorde de två lärarkollegerna som delat in sin klass i två grupper och därför stundtals arbetade 
oavlönade. Det var tydligt att de inte kunde ge avkall på sin pedagogiska grundsyn vad gällde t ex 
meningsfullhet, varken för sin egen eller elevernas del. Diskursens dominans ledde till praktisk 
handling som för lärarna dock innebar merarbete. Trots detta höll de fast vid sina synsätt och 
värderingar.

8.3.7  Hinder för kvalitativt samspel

Mot bakgrund av att den statliga tillsynen och kontrollen av skolors verksamhet intensifierats 
(Krantz & Fritzén, 2013) med konsekvens av att den effektivitetsinriktade diskursen allt mer breder 
ut sig (se t ex Carlsson, 2006; Linnér, 2005; Sundberg, 2008), är det enligt min mening troligt att 
förhållningssättet i det kvalitativa samspelet upplevs som ett allt för stort risktagande. Det 
relationella perspektivet innebär ett fokus på eleven där inlärningsstoff och målsättningar successivt
får anpassa sig till elevens subjektivitet så som den framträder i inlärningssituationen. Perspektivet 
innebär på så sätt ett avsteg från det traditionella synsättet där skolans verksamhet i första hand 
betraktas i relation till nationellt uppsatta mål och där eleven kommer i andra hand. 
Förhållningssättet är dessutom inte tillräckligt beprövat genom praktisk erfarenhet. Jag förmodar att
det därför kan upplevas som mindre riskfyllt att följa praxis i de redan upptrampade stigarna. 
Argumentet att just osäkerhet skulle kunna vara ett hinder för kvalitativt samspel styrkes av vad 
som framkommit i tidigare forskning. I Lorties studie Schoolteacher (1977) framkommer att lärare 
överlag upplever osäkerhet beträffande både sina egna och elevernas arbetsresultat. Osäkerheten 
leder till att lärare hellre söker stöd i traditionen än ifrågasätter och utvecklar nya arbetsmetoder. 
Om nya arbetsmetoder trots allt accepteras och införlivas, anpassas de till den egna personliga 
inriktningen. Lärares arbete präglas på så sätt av en konservatism som innebär att de fortsätter att 
arbeta som de alltid gjort, även om arbetssättet inte är ändamålsenligt. Förhållningssättet förklaras 
också av lärarnas yrkesanpassning, där nyutexaminerade lärare socialiseras in i en bestämd anda. I 
denna anda premieras praktiska kunskaper inhämtade från den ”äkta praktiken” på  bekostnad av 
kunskaper inhämtade under lärarutbildningens teoretiska del.
 
Kvernbekk och Strand (2004) menar på liknande sätt att lärares osäkerhet ger konsekvenser för hur 
undervisningen utformas. För att kunna hantera skolvardagens komplexa arbetssituation har lärare 
(som nämnts tidigare i resultatkapitlet) behov av att finna rutiner och arbetsmodeller som inger 
säkerhet och trygghet. Av självbevarelsedrift eftersträvar lärare hellre den trygga arbetssituationen 
som kan inge ett gott självförtroende än att elever når goda resultat. Tryggheten handlar då främst 
om att lärarna vet vad de ska göra och mindre om vilket resultat deras handlingar leder till. Som 
förklaring till detta ser jag att trygghetsbehovet är grundläggande för alla människor och nödvändigt
att uppfylla för att vi ska kunna fungera tillfredsställande. Kvernbekk och Strand (ibid) menar 
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emellertid att det oftast inte blir aktuellt för pedagoger att söka kunskap i vetenskapliga teorier för 
att kunna lösa problem som uppstår i den pedagogiska praktiken då det är förenat med känslor av 
osäkerhet. Ju mer kunskap att ta ställning till desto större osäkerhetskänsla.

Om det är riktigt, som Kvernbekk och Strand (2004) påstår, att lärares osäkerhet utgör ett hinder för
att undervisningen ska få en vetenskaplig anknytning, blir det rimligt att anta att ett relationellt 
perspektiv väcker motstånd. Kännetecknande för ett relationellt perspektiv är dessutom pedagogens 
osäkerhet kring vem eleven egentligen är liksom en oupphörlig reflektion kring vem eleven skulle 
kunna vara. Min uppfattning är emellertid att osäkerhetsmomentet här bör betraktas som en tillgång,
eftersom det kan ha avgörande betydelse för om en kunskapsutveckling blir möjlig eller inte. 
Osäkerhet blir i detta fall liktydigt med ambition och engagemang och kan ses som ett tecken på 
professionalism. Lärares tendens att undvika osäkerhet som förhållningssätt till sin praktik kan 
emellertid även ha sin grund i hur man i samhället i stort ser på osäkerhet som egenskap. Mina 
erfarenheter säger mig att osäkerhet inte betraktas som en eftersträvansvärd egenskap i ett 
högteknologiskt samhälle där ett högt tempo kräver snabba och säkra svar. Det finns anledning att 
anta att osäkerhet därmed kan förknippas med inkompetens och oförmåga. Min mening är dessutom
att interaktionen i klassrummet sedan länge är präglad av synsättet att frågor som ställs alltid bör 
följas av snabba och säkra svar. Olikt det vetenskapliga förhållningssättet med ständiga 
problematiseringar kan den traditionella skolkulturen därför i första hand sägas vara präglad av ett 
effektivitetstänkande.

Min uppfattning beträffande förekomsten av den effektivitetsinriktade, den socialt normativt 
inriktade samt den kunskaps- och begåvningsmässigt normativt inriktade diskursen är dock, att 
denna ytterst har sin grund i den institutionaliserade utbildningens ekonomiska och strukturella 
villkor. Som Krantz och Fritzén (2013) lyfter fram, har lärarprofessionens handlingsfrihet och 
handlingsförmåga allt sedan decentraliseringen kraftigt kommit att beskäras. De diskurser som 
därigenom hierarkiskt kommit att formas och kommuniceras har inneburit negativa konsekvenser 
för lärares professionella autonomi. Jag menar att detta är tydligt märkbart i lärarnas utsagor. Den 
ständiga tidsbristen innebär att lärarna är fångade i ett rationaliseringstänkande som får till följd, att 
de ständigt får kompromissa med sina personliga övertygelser vad gäller hur den pedagogiska 
situationen bör utformas. Icke ändamålsenliga diskurser är därför ett problem som måste lösas på 
systemnivå. Om kvalitativt samspel ska kunna etableras, är det kanske därför nödvändigt att fjärma 
sig från de reduktionistiska och förminskande perspektiv på pedagogik som Fritzell (2008b) menar 
tenderar att förekomma. I den institutionaliserade utbildningen, där generationer av elever förväntas
förvärva kunskaper och utvecklas socialt, kan den pedagogiska handlingen inte tillåtas att reduceras 
till en effektiviseringsstrategi. För att möta den nya generationens krav på mening är det, enligt min 
slutsats, nödvändigt att den institutionaliserade utbildningen genomsyras av mer mänskligt färgade 
synsätt.

8.3.8  Diskursiva förändringar: Kvalitativt samspel som svar på asymmetriska 
maktstrukturer

Även om hindren stundtals kan verka oöverstigliga vad gäller att kunna förändra existerande 
diskurser visade observationerna i studien att en förändring faktiskt är möjlig. Här åsyftas det 
tidigare redogjorda fallet där elevens intresse (musikgenren hip hop) tillfälligt införlivades i lärarens
undervisningsdiskurs. Syftet var att uppnå kunskapsmålen trots att läraren inledningsvis påpekade 
att ”elevens intresse” generellt sett utgjorde ett hinder för detta. Paradoxen kan utåt sett tyckas vara 
ett tecken på ett irrationellt handlande. Med ambitioner att agera professionellt och följa de direktiv 
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för skolans verksamhet som utformats nationellt blir emellertid lärare emellanåt ställda inför svåra 
dilemman och till synes olösliga konflikter (Kernell, 2002). Som diskuterats tidigare är 
formuleringarna i de nationella styrdokumenten på sina ställen tvetydiga vilket innebär att dess 
innebörder i stor utsträckning blir en tolkningsfråga. En alltför rigid tolkning kan innebära att man 
inte tar hänsyn till den enskilde elevens intressen. I dilemmat som lärare D ställdes inför då en elev 
uppenbarligen riskerade att inte uppnå kunskapsmålen gjorde läraren emellertid en helomvändning. 
Istället för att förlita sig på styrdokumentens formuleringar och den kunskap som där medieras om 
vad som utgör lärande och kunskaper riktade läraren blicken inåt mot sina beprövade erfarenheter. 
Något pretentiöst skulle man kunna kalla det för en epistemologisk övergång, om än tillfällig. I en 
krissituation, då kunskapen som dikteras av auktoriteter inte längre befinns vara ändamålsenlig, 
förlitar sig läraren på sin egen kunskap om elever och undervisning. Att utgå från elevers intressen 
tycks vara en ändamålsenlig strategi som leder till det önskvärda resultatet. Frågan är om denna 
strategi är lämplig även i andra sammanhang, för att skapa förutsättningar för ett ökat 
meningsskapande för både lärare och elever. Lärare D:s agerande kan betecknas som ett uttryck för 
kvalitativt samspel eftersom intentionen är att försöka förstå eleven. Genom att bejaka eleven 
utifrån hens intressen och förutsättningar möjliggörs en inkludering i det pedagogiska 
sammanhanget. Enligt min uppfattning kan förtroendet som därmed skapas leda till att elevens värld
öppnas upp och utvidgas till andra intresseområden. Diskursanalysens utgångspunkt är att 
språkbruket har en betydelsefull roll vad gäller att reproducera och förändra diskurser. Det 
dialektiska förhållandet mellan diskursiv praktik och pedagogisk praktik innebär på så sätt att 
diskurser kan omformuleras och förändras. Man kan även uttrycka det som övergångar till helt nya 
eller redan existerande diskurser. I det nämnda exemplet utgör eleven den utmaning som får 
lärarens diskurs att utvidgas till att omfatta ”elevens intressen”. De asymmetriska maktförhållanden 
som i Bernsteins (2000) mening implicit existerar i den pedagogiska situationen blir på så sätt 
möjliga att förändras.

Under intervjuerna framkom ytterligare tecken på att lärare medvetet tog ställning till rådande 
diskurser och själv försökte påverka villkoren för sin praktik. Lärarna hade t ex uppmärksammat att 
skolans styrdokument på ett diskriminerande sätt omöjliggjorde för blyga elever att uppnå de högre 
betygen. Därför sökte de kompensera för detta genom att anpassa den pedagogiska situationen till 
elevernas förutsättningar. Som nämnts tidigare hade även två lärarkolleger tagit initiativ till 
undervisning i halvklass för att lättare kunna bemöta elevernas behov och själva få en rimlig 
arbetssituation. Här blir det tydligt att de ekonomiska ramarna trots allt har stor betydelse för 
möjligheten till kvalitativt samspel. Med fler lärare i klassrummet kan lärare i större utsträckning 
samspela med enskilda elever. Lärarna i studien kunde dock finna en annan lösning genom att 
överskrida de givna förutsättningarna. Den diskursiva förändringen här bestod antagligen inte av en 
reell förändring i lärarnas diskursordningar utan mer som en diskursiv reaktion på det av skolans 
huvudman förväntade diskursiva förhållningssättet.

8.3.9  Diskursiv medvetenhet

Om lärare blir medvetna om sin personliga teori kan den utvidgas eller förändras (Alexandersson, 
1994). Ur ett diskursanalytiskt perspektiv innebär detta, att då lärare medvetandegöras om skilda 
diskursers sociala konsekvenser, kan även ett medvetet ställningstagande beträffande värderingar 
och synsätt komma till stånd. Författarna i antologin  Att tolka pedagogikens språk – perspektiv och
diskurser (Fritzell (red.), 2008b) lyfter fram kvalificerade samtal som ett verktyg för att nå 
gemensamma förhållningssätt kring t ex kunskap, värden och moral. Kvalificerade samtal präglas 
av en deliberativ arbetsprocess, där samtliga deltagares ståndpunkter beaktas och värderas. Genom 
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att i kollegiala samtal skärskåda och analysera olika synsätt liksom dess sociala konsekvenser, kan 
ett mer medvetet förhållningssätt komma till stånd. För att inte riskera att fastna i redan existerande 
synsätt, kan det emellertid även vara nödvändigt att existerande föreställningar utmanas av en 
utomstående individ. En forskare kan t ex ge nya infallsvinklar på etablerade syn- och 
förhållningssätt.

Det är emellertid betydelsefullt att lärarstudenter redan under sin utbildningstid får möjlighet att, via
kvalificerade samtal, gemensamt uppmärksamma sina individuella föreställningar och 
problematisera konsekvenserna av dessa. Fritzén (2008) ser här det kvalificerade samtalet som en 
grund för att utveckla en professionell värde- och kunskapsbas och därigenom vetenskapliggöra 
lärarprofessionen. Min mening är att samtalen även kan vara till hjälp vad gäller att kunna hantera 
spänningen mellan campusundervisningen och den verksamhetsförlagda utbildningen i skolan. Med
mer genomarbetade synsätt och värderingar är det kanske möjligt att lärare i mindre utsträckning 
befinner sig utelämnade till den pedagogiska praktikens förhärskande konservatism (se tidigare 
avsnitt om Lorties (1977) forskning).

Diskursiv medvetenhet innebär att läraren medvetet sorterar i flödet av diskurser och väljer bort 
synsätt och värderingar som inte främjar elevers lärande och utveckling. Listan över vad som kan 
känneteckna lärares syn- och förhållningssätt i det kvalitativa samspelet kan vara till hjälp i detta 
sorteringsarbete. För att kort sammanfatta handlar kvalitativt samspel först och främst om att inta ett
relationellt perspektiv. Genom att fokusera på eleven som hen framträder i den innevarande stunden
och inta hens perspektiv kan läraren utvinna kunskap om hur den pedagogiska situationen bör 
utformas. Att anknyta till elevens uppmärksamhet för att därigenom åstadkomma en emotionell 
anknytning, utmana elevens tänkande liksom skapa utrymme för det icke resultatinriktade tänkandet
blir här didaktiska grepp för att styra den pedagogiska situationen. Läraren bör dock acceptera den 
pedagogiska situationens oförutsägbarhet och att den därför inte är fullt kontrollerbar. Genom att 
axla sitt moraliska ansvar kan läraren emellertid bli delaktig i elevens möjligheter att lyckas. Även 
om listan inte kan betraktas som komplett utgör den dock en betydelsefull grund att bygga vidare 
på. Utifrån studiens resultat kan därför hävdas att kvalitativt samspel bör lyftas fram som en 
betydelsefull föreställning av lärares praktik. Min förhoppning är, att man utifrån detta kan fortsätta 
diskussionen om vilka ytterligare kriterier som bör läggas in i begreppet.

8.3.10  Kvalitativt samspel i ljuset av Habermas diskursteori

I resultatet knöts diskurserna till flera olika rationaliteter. Vilka rationaliteter lärarna faktiskt utgick 
ifrån kan inte med säkerhet fastställas med utgångspunkt i det empiriska materialet. Det mest 
intressanta för studien är dock huruvida den kommunikativa rationaliteten är representerad och 
används som överdiskurs i de olika diskurserna. Mer konkret handlar det om i vilken utsträckning 
de övergripande målen och värdena för lärarnas handlingar är förhandlingsbara i det pedagogiska 
samspelet med eleverna. I studien framkom att det endast var i den kommunikativt inriktade, den 
omsorgsinriktade, samt delvis i den socialt normativt inriktade diskursen som den kommunikativa 
rationaliteten befanns tillämpas.

På samma grunder som, i Habermas (1995) mening, diskursteorin med den kommunikativa 
rationaliteten bör bilda utgångspunkt för den kollektiva beslutsprocessen i en demokrati, menar jag 
därför att teorin även blir relevant som rättesnöre i den pedagogiska situationen. Skolans roll som 
demokratisk fostrare och som demokratisk arena för det uppväxande släktet har tidigare lyfts fram 
inom den pedagogiska forskningen (se t ex Carlsson, 2006; Dewey, 1997; Forsberg & Wallin (red.), 
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2006). I termer av det kvalitativa samspelet innebär den pedagogiska situationen ett möte mellan två
subjekt där olika viljeyttringar kan ge sig till känna. Min uppfattning är, att precis som medborgaren
i rättsstatens demokratiska beslutsprocesser framträder eleven som ett självständigt subjekt, som en 
”verklig motspelare med en alldeles egen vilja” (Habermas, 1995, s. 33). Med von Wrights (2000) 
synsätt handlar det om att koordinera viljor och handlingar utifrån elevens subjektivitet såsom den 
framträder i stunden. Samspelet bygger då bl a inte på en tidigare etablerad föreställning om ”vad” 
eleven är utan på ”vem” som faktiskt träder fram där och då. Genom att tillämpa den 
kommunikativa rationaliteten som utgångsdiskurs för att hantera pragmatiska, etiska och moraliska 
frågor i det pedagogiska samspelet kan frågorna i sig problematiseras och kritiskt ifrågasättas för 
den rationalitet som de inledningsvis och/eller traditionellt tillskrivs. Mål- och värderationaliteter 
framförhandlas intersubjektivt vilket innebär att lärare och elever i förlängningen bygger upp 
gemensamma värden och referensramar. För att ta ett konkret exempel: I den effektivitetsinriktade 
diskursen står läraren i en undervisningssituation inför två olika handlingsalternativ. 
Beslutssituationen rör en uppgift som läraren har för avsikt att dela ut till eleverna och som har som 
syfte att utveckla elevernas berättarförmåga (en sådan uppgift förekom som bekant under 
observationerna och redogörs för under den effektivitetsinriktade diskursen i resultatkapitlet). Av de
olika handlingsalternativ som läraren har att välja mellan finns bl a att i förväg skriva ner stödord 
för berättelsen och att låta eleverna själva välja sina stödord. För läraren utgör den praktiska 
problemställningen en pragmatisk fråga. Det handlar om att välja det tillvägagångssätt som är mest 
ändamålsenligt med tanke på målet vilket innebär att det är den pragmatiska rationaliteten som 
vägleder läraren i beslutssituationen. Läraren gör valet att i förväg skriva ned stödorden eftersom 
arbetsuppgiften på så sätt går snabbare för eleverna att utföra. Beslutet ter sig naturligt: Eftersom 
läraren står under påverkan av den effektivitetsinriktade diskursen strävar hen ständigt efter att 
effektivisera verksamheten. Flera elever opponerar sig emellertid när de blir tilldelade 
arbetsuppgiften och kan inte förstå meningen med den. Om läraren istället hade utgått från den 
kommunikativa rationaliteten hade eleverna tidigt kunnat involverats i beslutsprocessen. Erkända 
som självständiga subjekt hade eleverna kunnat ge sina synpunkter vilket hade medfört att 
problemställningen skiftat karaktär från en pragmatisk fråga till att handla om en fråga om att 
gemensamt bestämma vilka mål och värden som är eftersträvansvärda i sammanhanget. Det innebär
att själva målet för handlingen, i detta fall att ”få eleverna att berätta en given berättelse för 
varandra utifrån en i förväg bestämd struktur” kan ifrågasättas för sin relevans vad gäller att kunna 
främja elevers förmåga att utveckla en berättarförmåga i allmänhet. Man kan därmed också 
ifrågasätta om det är ett önskvärt sätt att utveckla kunskaper på, liksom, med tanke på den rigida 
pedagogiska utformningen, om det är ett önskvärt förhållningssättet gentemot elever. Den 
pragmatiska frågan övergår till att bli en värdefråga med betydelse för elevers kunskapsutveckling. 
När eleverna ges möjlighet att förhandla om uppgiftens utformning banar detta även väg för större 
motivation.

I ljuset av Habermas (1995) diskursteori kan kvalitativt samspel på en övergripande nivå beskrivas 
som en strävan efter att kommunikativt koordinera olika viljeyttringar och att gemensamt förhandla 
om mål och värden i den pedagogiska situationen. Den kommunikativa rationaliteten blir med andra
ord till medel för att skapa ömsesidig förståelse i den intersubjektivitet som delas av lärare och 
elever. De fyra giltighetsanspråken som Habermas (ibid) reser för den kommunikativa handlingen 
kan sägas vara baserade på en överordnad princip om betydelsen av ömsesidig förståelse i sociala 
situationer. Dessa anspråk, menar jag, utgör även en sorts sammanfattning av essensen i det 
kvalitativa samspelet liksom vad detta syftar till. Utan denna ömsesidiga förståelse kan samspelet 
knappast utgöra en grund för lärande och utveckling. Med en kommunikativ rationalitet som 
utgångspunkt kan andra handlingsalternativ synliggöras. Med ett diskursanalytiskt seende framstår 
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den kommunikativa rationaliteten därmed som en möjlighet till att utmana existerande, icke 
ändamålsenliga diskurser.

8.3.11  Ett tvärtom-förhållningssätt

Med ett mer lekfullt och opretentiöst synsätt skulle man kunna säga att lärarens förhållningssätt i 
det kvalitativa samspelet karakteriseras av ett Pippi Långstrump-perspektiv på den pedagogiska 
situationen. Pippi sover ju som bekant med snörkängorna på huvudkudden just för att hon då 
faktiskt sover så bra (Lindgren, 2005). Det handlar alltså om att, precis som Pippi, till vissa delar 
emellanåt söka göra tvärtom om och trotsa vad konventionerna förespråkar för att utfallet ska kunna
bli så bra som möjligt. Att som von Wright (2000) menar, i första hand fokusera på ”vem” (elevens 
subjektivitet) istället för på ”vad” (den mer stereotypa bilden av eleven; elevens förutsättningar och 
vilka kunskaper som fattas eleven), innebär att den effektivitetsinriktade diskursen (liksom andra 
icke förståelseinriktade diskurser) kan utmanas. Tvärtom-förhållningssättet innebär även att elevens
sysslolöshet faktiskt kan betraktas som en lärandesituation även om de sociala konventionerna för 
rätt beteende i klassrummet framhåller det motsatta. Det handlar om en tillit till att det 
förståelseinriktade samspelet, i motsats till den mer strategiskt färgade interaktionen, kan leda till 
något gott. Som nämnts tidigare menar von Wright (2007) att signifikativt för genuin 
mellanmänsklig kommunikation är att intersubjektiviteten är oförutsägbar och obestämd. Resultatet 
av interaktionen kan med andra ord bli på många sätt. Detta innebär emellertid inte att det kan bli 
hur som helst, eftersom handling och meningskonstruktion justeras gemensamt i 
intersubjektiviteten. Omtolkat specifikt för den pedagogiska situationen ser jag detta både som en 
tillitsförklaring till den pedagogiska handlingen och som en fingervisning om pedagogikens oanade 
möjligheter att, utifrån ett pluralistiskt synsätt, kunna främja elevers utveckling och lärande.

8.4  Förslag på fortsatt forskning

I undersökningen framträdde fem skilda diskurser som i olika utsträckning motsvarade ett 
kvalitativt samspel. Då det empiriska materialet kan betraktas som tämligen begränsat vore det 
intressant att vidare undersöka i vilken utsträckning denna diskursordning kan sägas återspegla 
lärarprofessionens diskursiva praktiker överlag. Ett forskningsfokus av intresse vore också, att via 
aktionsforskning undersöka möjligheten att medvetandegöra lärare om sina diskursordningar. Så 
skulle t ex kunna ske i form av kvalificerade samtal (Fritzell (red.), 2008b), dvs som kollegiala 
diskussioner präglade av respekt, förståelse och solidaritet. Ett ytterligare förslag är att man kan 
undersöka om det finns fler kriterier att lägga till listan över vad som kan känneteckna ett kvalitativt
samspel.
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Bilaga 1

Förfrågan angående genomförande av undersökning

Jag heter Lisbeth Nilsson och studerar på Masterprogrammet i pedagogik på Linnéuniversitetet i 
Växjö. Som en del i en studie genomför jag under hösten ett antal undersökningar på olika skolor i 
X län. Arbetet handleds av universitetslektor Ingeborg Moqvist-Lindberg.

Det övergripande syftet med undersökningarna är att studera undervisning och det pedagogiska 
samspelet mellan lärare och elever i det vardagliga skolarbetet. Fokus ligger bland annat på hur 
lärare och elever kommunicerar med varandra under lektionerna. Det pedagogiska samspelet ger 
konsekvenser för lärandeprocessen och för elevers möjligheter till kunskapsutveckling. Därför är 
det viktigt att undersöka hur pedagogiskt samspel tar form i skolans undervisning. Genom 
observationer studeras klassrumsarbetet under ett antal lektioner i varje skolklass. 
Undersökningsgruppen som omfattas av studien är lärare och elever i grundskolans tidigare 
årskurser. I nära anslutning till observationerna genomför jag även intervjuer med berörda lärare för
att mer ingående kunna ta del av deras synsätt på undervisning. Vid båda tillfällena förs 
anteckningar med penna och papper för att det ska kunna bli möjligt att bearbeta materialet vid ett 
senare tillfälle. 

Med detta brev vill jag göra en förfrågan om det är möjligt att genomföra en sådan undersökning på 
Er skola. Deltagandet är naturligtvis frivilligt och medverkan kan när som helst avbrytas om man av
någon anledning finner undersökningen olämplig för den specifika skolkontexten. Deltagare i 
undersökningen garanteras anonymitet i studiens redovisning av slutresultatet. Det ska inte kunna 
bli möjligt att identifiera grupper eller enskilda individer i studiens beskrivningar. Uppgifterna från 
undersökningarna kommer även att hanteras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 
materialet. Den insamlade informationen kommer endast att användas för forskningsändamål, dvs 
utgöra underlag för en studie i pedagogik. När uppsatsen är klar skickar jag den om så önskas.

Vid observationerna i klassrummet kommer jag naturligtvis iaktta största möjliga diskretion. 
Avsikten är att min närvaro i klassrummet inte ska verka störande på klassrumsaktiviteterna eller på
annat sätt påverka lärarna och eleverna i deras arbete. 

Jag kommer att höra av mig per telefon inom de närmaste dagarna för att få besked om några lärare 
och elever har möjlighet att delta i undersökningen. Om Ni har några frågor angående 
undersökningen går det bra att kontakta mig på telefon:  , e-post:  eller min handledare, 
universitetslektor Ingeborg Moqvist-Lindberg, e-post:  , telefon:

Med vänlig hälsning
Lisbeth Nilsson
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Bilaga 2

Hej!
Jag heter Lisbeth Nilsson och studerar pedagogik på Linnéuniversitetet i Växjö. Som en del i 
utbildningen genomför jag under hösten ett flertal undersökningar på olika skolor. Arbetet handleds 
av universitetslektor Ingeborg Moqvist – Lindberg. Syftet med undersökningarna är att studera det 
pedagogiska samspelet mellan lärare och elever i undervisningen. Undersökningarna tar formen av 
observationer där jag under lektionerna antecknar med penna och papper de skilda former av 
pedagogiskt samspel som förekommer.

Med detta brev vill jag be om vårdnadshavares tillåtelse att genomföra observationer i den berörda 
skolklassen. Min avsikt är att observationerna inte ska störa eller påverka händelseförloppet i 
klassrummet. I den slutliga redovisningen av undersökningen kommer det heller inte bli möjligt att 
identifiera vare sig enskilda elever, lärare eller skolor. 

Stryk under det svarsalternativ som Ni väljer nedan samt underteckna med namn längst ner på 
dokumentet. För att undersökningen ska bli möjlig att genomföra ber jag Er att lämna in Ert svar 
senast den x.

Har Ni frågor angående undersökningen får Ni gärna kontakta mig eller min handledare, 
universitetslektor Ingeborg Moqvist – Lindberg, via mail eller telefon.

Med vänlig hälsning

Lisbeth Nilsson   e-post:         telefon: 

Universitetslektor Ingeborg Moqvist – Lindberg   e-post:       telefon: 

________________________________________________________________________________

Jag godkänner att mitt barn deltar i den ovan beskrivna observationen.

Jag godkänner inte att mitt barn deltar i den ovan beskrivna observationen.

Barnets namn:    _________________________________

Vårdnadshavare:

__________________________________            _________________________________
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Bilaga 3

Intervjuunderlag – Frågeställningar

Vad innebär undervisning för Dig?

Vilka faktorer inverkar på dina val av form och innehåll i undervisningen?

Hur ser Du på det pedagogiska samspelets betydelse för elevers kunskapsutveckling?

Är det möjligt för Dig att samspela så mycket som du vill med eleverna?
Om så inte är fallet, vad är det som hindrar från att samspel ska kunna äga rum?

Vad anser Du känneteckna ett pedagogiskt samspel som kan leda till att eleven utvecklas och lär sig 
något?
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